
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
 

 

 

 

На правах рукопису 

 

 

 

ПАЗЮК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 

 

 

УДК  801.6:821.161.2-1Леп. 

 

 

ПОЕТИКА ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ БОГДАНА ЛЕПКОГО 

(генерика, тропіка, поетичний синтаксис, фоніка, версифікація) 

10.01.06 – теорія літератури 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

 

 

 

Науковий керівник –   
Бунчук Борис Іванович,�  
доктор філологічних наук, професор 

 

 

 

Чернівці – 2015 



 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ  ...................................................................................  3 

 
ВСТУП  ..................................................................................................................  4 

 
РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА РЕЦЕПЦІЯ ПОЕТИКИ 

ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ БОГДАНА ЛЕПКОГО. 

МІРКУВАННЯ ПИСЬМЕННИКА ЩОДО ПОЕТИКИ 

ВІРШОВАНОГО ТВОРУ 

1.1. Літературознавча рецепція поетики віршованих творів  

Богдана Лепкого ................................................................................  9 

1.2. Міркування письменника щодо поетики віршованого твору  ....  16 

Висновки до розділу 1 .........................................................................................  29 

 
РОЗДІЛ 2. ПОЕТИКА БОГДАНА ЛЕПКОГО РАННЬОГО ЕТАПУ  

ТВОРЧОСТІ (1890  – 1899 рр.) ....................................................  30 

Висновки до розділу 2 .......................................................................................... 78 

 
РОЗДІЛ 3. КРАКІВСЬКИЙ ПЕРІОД ТВОРЧОСТІ ПОЕТА  

(1900 – 1913 рр.) ..............................................................................  82 

Висновки до розділу 3 ........................................................................................ 138 

 
РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ БОГДАНА ЛЕПКОГО 

1914 – 1941 РОКІВ  .......................................................................  141 

Висновки до розділу 4 ........................................................................................ 177 

 
ВИСНОВКИ ......................................................................................................  180 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  ....................................................  186 

 

 



 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ЧК – частотний коефіцієнт; 

Я – ямб; 

Х – хорей; 

Д – дактиль; 

Амф – амфібрахій; 

Ан – анапест; 

Дк – дольник; 

Тк – тактовик; 

ПК – поліметрична конструкція; 

a, b, c … – чоловічі (окситонні) римовані віршові закінчення; 

A, B, C … – жіночі (парокситонні) римовані віршові закінчення; 

a’, b’, c’ … – дактилічні (пропарокситонні) римовані віршові закінчення; 

Х, х, х’ – неримовані віршові закінчення з жіночими, чоловічими,  

дактилічними клаузулами; 

п/сх – позасхемний наголос; 

зр.н. – зрушення наголосу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Богдан Лепкий (1872 – 1941) увійшов у мистецький простір вітчизняної 

культури як видатний письменник, публіцист, критик, історик літератури, 

перекладач, видавець, редактор, художник, педагог та громадський діяч. 

Причиною витворення такої надзвичайно багатогранної особистості був не 

лише його талант, а й складні умови життя в часи суспільної кризи на тлі 

боротьби за українську державність. В епістолярії Б. Лепкого знаходимо 

чимало підтверджень, що для виживання йому доводилося важко працювати  

на кількох роботах одночасно, а заробленого вистачало лише на 

найнеобхідніше. Однак навіть у таких умовах він зумів досягти висот майже 

в усіх сферах культури. М. Голубець, дослідник життєво-творчого шляху 

Б. Лепкого, зазначив: „Ідеальна рівновага думки, слова і чину, такт і почуття 

міри, поклали нестерте тавро на все, що було ознаменоване іменем Богдана 

Лепкого” [47, с. 8]. Проте найбільше його ім’я асоціюють із українським 

красним письменством і особливо – з поетичним словом. На думку 

М. Ільницького, „саме поезія якнайповніше розкриває особливості вдачі 

письменника, допомагає глибше збагнути його творчість” [2, с. 13].   

Життєво-творчий шлях Б. Лепкого досліджували в різних ракурсах 

І. Бетко, Н. Білик, Н. Гавдида, М. Євшан, М. Ільницький, О. Камінчук, 

В. Качкан, М. Климишин, Р. Коритко, З. Кузеля, В. Лагода, В. Лев, О. Нахлік, 

Є.-Ю. Пеленський, В. Погребенник, Ф. Погребенник, М. Рудницький, 

М. Сивіцький, М. Ткачук та ін. 

На сьогодні добре досліджена біографія митця, є чимало наукових 

праць, присвячених прозовим творам, але досі залишається недостатньо 

вивченою віршована спадщина Б. Лепкого, особливо такий важливий її 

аспект як поетика загалом і віршування зокрема. Саме тому розгляд поетики 

віршованих творів Б. Лепкого є важливим завданням для вітчизняних 

літературознавців. Цим зумовлена актуальність дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана як складова частина комплексної теми „Актуальні 
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питання українського літературного процесу і фольклору” (номер державної 

реєстрації 0111U003618), вивченням якої займається кафедра української 

літератури Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. Тему дисертації затверджено Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 3 від 28 

лютого 2013 року). 

Мета дослідження – з’ясувати особливості розвитку поетики Б. Лепкого 

на основі таких її елементів, як генерика, тропіка, поетичний синтаксис, 

фоніка, версифікація в діахронічному аспекті. 

Реалізація мети передбачає розв’язання наступних завдань: 

– проаналізувати наукову літературу, пов’язану з дослідженням елементів 

поетики віршованих творів Б. Лепкого; 

– з’ясувати міркування автора щодо форми поетичного тексту; 

– дослідити жанрове різноманіття віршованого доробку Б. Лепкого,  

а також функціонування в його текстах тропів, стилістичних фігур, 

елементів фоніки та віршування;  

– простежити еволюцію поетичного почерку митця впродовж його 

творчого життя. 

Об’єкт дослідження – віршовані твори Б. Лепкого. 

Предмет дослідження – поетика віршованих творів Б. Лепкого в 

аспектах генерики, тропової структури, поетичного синтаксису, звукової 

організації та версифікації (метрика, ритміка, строфіка і римування), а також 

міркування автора щодо форми поезії. 

Наукова новизна дисертації характеризується кількома аспектами:  

1. Уперше комплексно (одночасно на різних рівнях) простежено зміни 

у творчій манері Б. Лепкого в діахронії. 

2. До аналізу залучено низку маловідомих поезій Б. Лепкого, котрі 

після першопублікації у ранніх збірках автора чи у сучасних йому часописах 

згодом не передруковувалися, внаслідок чого залишились поза увагою 

багатьох дослідників. 
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3. Розроблено періодизацію творчості Б. Лепкого. На основі аналізу 

руху поетики його віршованих творів виділено такі періоди: І – 1890 – 

1899 рр.; ІІ – 1900 – 1913 рр.; ІІІ – 1914 – 1941 рр. 

Теоретично-методологічною основою дослідження стали наукові 

праці українських (Б. Бунчука, О. Волковинського, Р. Гром’яка, І. Качуровського, 

Ю. Клим’юка, Г. Клочека, В. Корнійчука, Н. Костенко, З. Лановик, М. Лановик, 

Б. Мельничука, В. Назарця, О. Потебні, А. Ткаченка, О. Червінської, 

Б. Якубського) та зарубіжних літературознавців (Р. Барта, М. Бахтіна, 

О. Веселовського, Г.-Ґ. Ґадамера, М. Ґаспарова, У. Еко, К. Тарановського, 

Ю. Тинянова, Б. Томашевського, М. Шапіра, Р. Якобсона, Л. Якубинського). 

Методи дослідження зумовлені метою і завданням роботи, об’єктом 

дослідження і мають комплексний характер. Найперше – формальний метод, 

який часто базується на використанні статистики, кількісної обробки матеріалу. 

Такий підхід характерний для дисертації О. Кудряшової ,,Поетика Грицька 

Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка) (2007).  

Подібною є праця В. Півторака ,,Поетика віршованих творів Юрія Федьковича” 

(2009), у якій автор провів не лише статистичне обстеження версифікаційних 

елементів за методологією, апробованою М. Ґаспаровим, Н. Костенко, 

Б. Бунчуком та ін., а й використав запропонований Б. Ярхо (1925) принцип 

калькуляції інших складових поетики, так зв. „частотний коефіцієнт” (ЧК), 

котрий визначається як відношення поетичного елемента до загальної 

кількості рядків. У цьому ж річищі О. Романиця виконала свою дисертацію 

,,Поетика віршованих творів Осипа Маковея” (2013). В нашій роботі також 

використано такий підхід. Для простеження еволюції поетики Б. Лепкого 

застосовано порівняльний метод.  

Теоретичне значення дисертації. Основні положення та висновки 

наукової роботи увиразнюють загальну картину поетики віршованих творів 

Б. Лепкого, слугують добрим підґрунтям для подальших досліджень у цьому 

напрямку.  



 7 

Практичне значення результатів роботи. Дисертація містить 

різноаспектний статистичний матеріал, теоретичні узагальнення і висновки, 

які можна використати для викладання курсів та спецкурсів з історії 

української літератури другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Отримані 

дані можуть слугувати плідним матеріалом для розробки нових спецкурсів, 

пов’язаних з літературним процесом на західноукраїнських землях чи 

конкретно з творчістю Б. Лепкого, а також – спецкурсів з теорії літератури 

для студентів ВНЗ, і в підготовці дисертаційних, магістерських та дипломних 

робіт. 

Особистий внесок дисертанта. Виявлення та опис елементів поетики 

віршованих творів Богдана Лепкого виконані дисертантом самостійно. Усі, за 

винятком однієї публікації, одноосібні. 

Апробація основних положень дисертації відбулася у формі 

виголошення доповідей на чотирьох наукових конференціях: ,,Творчість 

Богдана Лепкого в контексті американського і європейського дискурсу” 

(Тернопіль, 2012); ,,Українська мова і сфера сакрального” (Чернівці, 2013); 

,,Мова і вірш” (Луцьк, 2013); ,,Іван Франко та регіональне різноманіття 

національної літератури” (Чернівці, 2015), а також на Міжнародному 

науковому симпозіумі ,,Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI–lea” 

(,,Діалог славістів на початку XXI століття”) (Клуж-Напока (Румунія), 2015). 

Окремі результати дослідження відображено у восьми статтях. З них  

сім опубліковані у вітчизняних фахових наукових журналах та збірниках 

наукових праць: ,,Особливості строфіки та римування в поетичних творах 

Богдана Лепкого першого десятиліття ХХ сторіччя” (2012), ,,Віршування 

Богдана Лепкого першого періоду творчості (90-і роки ХІХ ст.)” (2012), 

,,Версифікація Б. Лепкого 1910 – 1919 років (метрика та ритміка)” (2013), 

,,Поетичні твори Богдана Лепкого з елементами сакрального (аспект форми)” 

(2013), ,,Параметри форми поетичних творів Б. Лепкого 1910 – 1919 років 

(строфіка та римування)” (2013), ,,Система тропів у поезії Богдана Лепкого 

першого періоду поетичної творчості (1890 –1899 рр.)” (2015), ,,Фоніка 
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ранньої поетичної творчості Богдана Лепкого” (2015). Одна стаття – 

,,Віршування Богдана Лепкого першого десятиліття ХХ віку (краківський 

період)” – вийшла друком у закордонному збірнику наукових праць ,,Teka 

Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” (Польща, 2012). 

Дисертація обговорена і схвалена на засіданні кафедри української 

літератури Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (протокол № 2 від 29 вересня 2015 року). 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів з підрозділами, висновків та списку використаних джерел 

(211 найменувань). Загальний обсяг роботи – 204 сторінки, основний текст 

викладено на 185 сторінках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 1 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА РЕЦЕПЦІЯ  

ПОЕТИКИ ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ БОГДАНА ЛЕПКОГО.  

МІРКУВАННЯ ПИСЬМЕННИКА ЩОДО ПОЕТИКИ  

ВІРШОВАНОГО ТВОРУ 

1.1.  Літературознавча рецепція поетики віршованих творів 

Богдана Лепкого 

Б. Лепкий добре усвідомлював силу свого поетичного таланту, про що 

свідчать адресовані землякам рядки:  

Та певний я, що завтра, так як нині, 

І за богато ще, богато літ, 

Останеться поезія людині, 

Як спомини лишаються дитині, 

З котрими йде вона у дальший світ... 

 

Забудьте ви мене і заступіть собою, 

Прикрийте хмарою лукавих, злобних слів! 

Я певний – не оден над книжкою мойою 

Замислиться і задрижить душою, 

Зриваючись до красших, лучших днів [14, с. 20]. 

Справді, його творчість привернула увагу багатьох дослідників ще за 

життя письменника та продовжує цікавити науковців і сьогодні. 

1910 року виходить книга М. Євшана (Федюшки) ,,Під прапором 

мистецтва”, в якій автор простежує помітний вплив ,,польської музи” на 

творчість поета: ,,В перших своїх віршах ударяє Лепкий в народний тон 

(очевидно, йдеться про силабічні вірші. – Р.П.). Твори ті нічим не ріжняться 

від аналогічних творів польської письменниці Марії Конопницької, яка 

сильно вплинула на нашого поета” [93, с. 57]. Форму цих творів критик 

уважає досить слабкою: ,,Тон у них декламаторський, сентиментальний, 

бракує їм короткості у вислові, поза поетичним розміренням правдива поезія 
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рідко прогляднє [...] найбільше поезій та пластики мають пісні, що співались 

під шум вітру та звуки сопілки – вони підносять відгуки з ,,сіл і піль”. Але і 

вони наслідують пісні Конопницької” [93, с. 57].  

В. Сімович у статті ,,Богдан Лепкий (нарис літературної діяльності за 

двадцять п’ять літ його письменницької праці)” (1922) відгукнувся про 

ранню лірику поета так: ,,Читаючи тепер ці перші твори Лепкого, ми бачимо 

в них іще боротьбу з віршем, з формою, самі образи якісь неповні, 

невикінчені...”. Водночас критик відзначає, що це не зменшило їх вартості в 

тогочасному суспільстві: ,,Але ж нас нітрохи не дивує, що звуки одного з 

таких поетичних творів із того часу (,,У світ за очі”) широким відгомоном 

покотилися по цілій Галичині, що той вірш передруковують мало не всі 

часописи” [175, с. 290]. Про форму пізніших творів Б. Лепкого критик 

висловився більш прихильно: ,,Вірш у Лепкого глядкий, граціозний, пливе 

свобідно, ніде не чується нерівностей, фальшу або штучности” [175, с. 570]. 

В. Сімович також підмітив, що малярський хист Б. Лепкого проявився у 

вмінні ,,малювати словами” краєвиди так, ,,що хоч бери й відразу клади на 

полотно, причому словні образи виходять у нього такі, що все живе, все 

дихає повним життям. До того Лепкий уживає всіх засобів, які знає поезія 

(метафор, персоніфікацій і т.д.), щоб образи вийшли якнайбільше плястичні” 

[175, с. 308]. Увагу дослідника привернув ще один важливий троп – іронія. 

На гадку критика, вона в поета – ,,не їдка, гостра сатира Франка, і не така 

добродушна, як у Самійленка, але якась легка, хоч соромить і соромом 

прибиває” [175, с. 306].  

У 1943 році детальний аналіз ранньої поетичної творчості Б. Лепкого 

дав Є.-Ю. Пеленський. Зокрема, він простежив генезу окремих жанрів: 

,,Нерівномірність, а то й подекуди тіснота українського громадянського й 

літературного життя створили тип окремого письменника-універсаліста. 

Куліш, Франко, Кониський, Грінченко – це лише найважливіші імена. 

Мабуть, можна заризикувати твердженням, що Лепкий замикає своєю 

літературною діяльністю цей ряд письменників. Ці самі причини, що 
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спонукали тих творити в ділянці різних жанрів, існували ще, коли виступив 

Лепкий. Не дивлячись на свій виключно ліричний талант, поет піддається цій 

силі. Тому поруч лірик дає поеми, поруч нарисів новелі й повісти, поруч 

драматизованих поем драми” [47, с. 15]. Дослідник критично поставився до 

версифікації поета: „Всупереч панівному досі поглядові1 смію твердити, що 

Лепкий не виступив як готовий майстер, хоч відразу позначилися на його 

творах основні мистецькі риси його творчої особовости. Але сам мистецький 

вияв його ранньої творчости, писань 1890-их рр., зраджує ще початкуючого 

автора. Невибагливий поетичний образ, нескладний ритм, проста строфічна 

будова, дієслівні або неповні рими (зорі – полі, християнина – коло тина), також 

мова, зокрема не все щасливо вжиті говіркові слова і форми” [47, с. 16 –17].  

Однак таке судження видається недостатньо обґрунтованим. „Неповні” 

(у сучасній термінології „неточні” та „приблизні”) рими далеко не завжди 

вважаються слабкими, також не можемо назвати слабкою наведену складену 

риму „християнина – коло тина”. Забігаючи наперед, констатуємо, що 

детальне статистичне обстеження поезії Б. Лепкого означеного періоду 

творчості в аспектах метрики, ритміки, строфіки та римування виявляє 

протилежне. Варто зазначити, що подальшу творчість поета 

Є.-Ю. Пеленський оцінив значно вище. На думку вченого, з виходом збірок 

,,Стрічки”, ,,Листки падуть”, ,,Осінь”, ,,На чужині” ,,помічується таки зразу 

сильний ріст, піднесення мистецьких спромог” [47, с. 17]. Важливе місце у 

віршах Б. Лепкого науковець відводить стилістичним фігурам і тропам. 

Спорадично він навіть вдається до своєрідної критики Б. Якубського: ,,І в 

любовній ліриці бачимо скрізь ріст поета, кращання поетичних засобів. Коли 

Якубський, напр., називає кілька разів повторюване в поезії Лепкого 

,,порівняння коханої з сонцем (нпр. ,,була би для мене, як у темниці квітці 

сонце ясне”), як штучне й разом трафаретне”, то йому можна відповісти, що 
                                         
1 Тут дослідник апелює до тези М. Євшана про те, що коли Б. Лепкий ,,розпочинав свою 

літературну діяльність, все у його було вже закінчене, готове, і далі він або зовсім не розвивався, 
або розвивався дуже незамітно мало” [93, с. 57]. 
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такі порівняння стрічаються здебільшого в ранній поезії Лепкого. Згодом 

поетичні образи стають куди оригінальніші, свіжіші, барвніші” [47, с. 22]. 

Очевидно, він апелює до ,,гострої” тези, яку  Б. Якубський висловив у статті 

,,Поезія критичної доби” (1930): ,,Значно характерніший (від епітета) з 

емоційно-поетичних засобів Лепкого – засіб повторення. Треба сказати, що 

цей засіб є фатально трафаретний майже в усіх галицьких поетів двадцятого 

століття” [70, с. 54]. 

В. Лев у монографії ,,Богдан Лепкий. 1872 – 1941. Життя і творчість” 

(1976) так описує витоки віршованої творчості нашого автора: ,,Його 

поетична муза виросла на народному фольклорі, народній поезії, повній 

мистецьких образів, порівнянь, епітетів, паралель. Поет залюбки наслідує й 

форму народної пісні, народну коломийкову ритміку” [121, с. 146]. 

Важливим досягненням у вивченні форми віршів поета стала наукова 

розвідка ,,Ноктюрн” Богдана Лепкого в культурно-історичному контексті 

розвитку жанру” (2012). Її автори, Мар’яна та Зоряна Лановики, 

стверджують, що зразки цього жанру є у творчому доробку всіх 

молодомузівців, але ,,найяскравіше ноктюрнова образність і тематика 

представлені у творчості Б. Лепкого. [...] Саме в цьому жанрі Лепкий-лірик 

найбільше розкривається як модерніст із виразним тяжінням до містичної 

символіки, психологічної експресивності письма із вкрапленнями 

сюрреалістичної образності” [119, с. 8]. Провівши паралелі між музикою 

польського композитора Ф. Шопена та поезією Б. Лепкого, дослідниці 

констатують: ,,Вершинним втіленням Шопенівської стилістики в літературному 

тексті є поема Лепкого ,,Ноктюрн” [119, с. 9]. 

Окремий аспект генерики віршованих творів поета проаналізував 

В. Назарець у статті ,,Жанрові форми адресованої лірики Богдана Лепкого” 

(2012). Розглянувши вірші, в яких предметом зображення виступає 

комунікація із внутрішньотекстовим адресатом, науковець зазначає, що 

,,поетичний спадок письменника містить досить велику кількість зразків, які 

репрезентують усі три її (адресованої лірики. – Р.П.) жанри: послання, 
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присвяту, віршований лист” [145, с. 95]. У межах кожного жанру дослідник 

виділив тематичні різновиди, найактивнішими з яких виявились любовне 

послання, умовна та асоціативна присвяти.  

М. Ткачук у статті ,,Міжсуб’єктні модуси лірики Богдана Лепкого” 

(2013), крім аналізу суб’єкт-об’єктних відношень у творчості поета, 

принагідно згадує й про інші жанри: ,,Поетична творчість Богдана Лепкого 

зумовлена прагненням до пізнання світу крізь призму суб’єктивного начала. 

Ліричне світосприймання визначило складну суб’єктну структуру медитацій, 

віршів-пейзажів, віршів-розповідей, сонетів, елегій, поетичних картинок з 

життя, ліричних ескізів, пейзажних поезій (підкреслення наше. – Р.П.). У його 

ліричних творах суб’єкт висловлення зображується з внутрішнім простором і 

в параметрах складних, неоднозначних відносин з іншими адресатами. Його 

метаморфози всередині тексту репрезентують внутрішнє життя людини 

з самою собою та іншими ,,я” [187, с. 27].  

Зацікавило дослідника і вміння поета використовувати різноманітні 

фонічні прийоми для досягнення милозвучності віршів. Зокрема, у 

монографії ,,Модерністський дискурс лірики та новел Богдана Лепкого” 

(2005) М. Ткачук так пише про звукову організацію його творів: ,,Слово, 

рядок чи строфа утворюють своєрідну евфонічну гармонію, плавність, що 

бентежать читача, викликають в його уяві дивні відчуття: їх підсилюють 

алітерації, асонанси, граматичні словосполучення, які, проте, не затуманюють 

зміст твору” [188, с. 30]. Важливим компонентом мелодійності поезії вчений 

називає ритм, котрий у Б. Лепкого ,,став не просто розміром, що структурує 

текст, а й животворною силою, що організовує художній світ, артикулює 

слова й словосполучення в таємну міць, сигніфікуючи не стільки поняття, 

скільки слово-образ, слово-символ, спричинений суб’єктивною модальністю, 

викликаючи додаткові асоціації і зумовлюючи багатозначність та 

прихований смисл картини світу” [188, 31 – 32].  

Принагідні судження щодо звукової організації поезії нашого автора 

висловив І. Качуровський у ,,Фоніці” (1984): ,,Своєрідну симбіозу 
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звуконаслідування із символікою спостерігаємо в популярній, що стала 

народньою піснею, поезії Богдана Лепкого ,,Журавлі” [...]. Менш відома 

поезія Лепкого ,,Жаль”, де поет – також через наскрізний звук ,,у” – передає 

смуток і тугу” [104, с. 167]. При цитуванні науковця ми упустили наведені 

ним, тепер вже загальновідомі, тексти згаданих віршів. Утім, можемо 

стверджувати, що І. Качуровський уважав їх щонайменш достойними 

публікації цілими, а не фрагментарно, у своїй книзі. Хоч цілком очевидно, 

що він міг обмежитись використанням однієї строфи з кожного.  

В. Просалова у статті ,,Картина А. Бекліна ,,Острів мертвих” очима 

поетів” (2014), з-поміж інших формальних ознак також звернула увагу на 

використання асонансу: ,,Б. Лепкий, зокрема, як інтерпретатор картини 

А. Бекліна апелював не так до зорових вражень, як до інших відчуттів: 

тактильних (хвилі в нього ,,зимні”, весло ,,хрустальне”), аудіальних  

(,,Хто роботу зробив, / Хто відбув свою путь / Хто свій день пережив, / Най 

чимскорше йде в путь” (шрифтове виділення авторське. – Р.П.). 

Як художник він неодноразово акцентував зображальний план своїх віршів 

такими жанровими дефініціями, як ,,малюнок” (,,Осіння ніч на селі”, 

,,Гість”), ,,картинка” (,,Картинка”)” [163, с. 204].  

Цікаве спостереження щодо єдності форми і змісту, характерної для 

вірша ,,Село”, подав В. Погребенник у розвідці ,,Творча індивідуальність 

Богдана Лепкого: Лейтмотиви негромадянської поезії” (2012): ,,Лірик 

безпосереднього і щирого чуття, Лепкий об’єднав у катренах антитетичні 

ознаки України і рідного села: поетичність довкілля й мізерію простолюду, 

його обдертість і безземелля. У терцетах епіфора ,,То рідний край і ріднеє 

село” переводиться з тональності елегійного смутку, оскарження лиха 

українців за панами-володарями в гармонізуючий синтез” [158, с. 103 – 104].   

О. Рисак у дисертації ,,Проблеми синтезу мистецтв в українській 

літературі кінця ХІХ – поч. ХХ ст.” присвятив окремий розділ вивченню 

впливу музики на поезію Б. Лепкого. За словами дослідника, ,,музичне 

виховання” (співи няньки, народні пісні, знайомства з С. Крушельницькою та 
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М. Лисенком тощо) ,,запліднювало творчу фантазію митця і кольоровими 

імпресіями, і тональними модуляціями, і детермінованою контекстом 

ритмомелодикою” [164, с. 17 – 18]. 

Різноаспектний аналіз віршів Б. Лепкого, у тому числі й щодо їхньої 

форми, здійснила О. Камінчук у монографії ,,Художній дискурс української 

поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст.” (2009). Свої міркування над поетовою 

версифікацією дослідниця узагальнює так: ,,Ритмосинтаксична виразність 

поетичного тексту органічно синтезована в творчості Лепкого з ритмотворчими 

засобами звукового рівня (метричною формою, евфонією вірша), хоча поезія 

Лепкого за ритмомелодичною структурованістю загалом поступається 

творчості таких поетів кінця ХІХ – початку ХХ ст., як М. Вороний, 

П. Карманський, В. Пачовський, Г. Чупринка [99, с. 309]. На це, за словами 

О. Камінчук, звертали увагу й інші науковці. Імпульсом до такої критичної 

оцінки вона визначає ,,декларування письменником свого негативного 

ставлення до ,,химерного ритму й рими” (вірш ,,Поезія”) 1 , яке було, 

найвірогідніше, реакцією спротиву на культивування поетичної форми в 

літературі на межі ХІХ – ХХ ст., певну самодостатність формальних аспектів 

вірша, особливо характерну для поетів-символістів” [99, с. 309 – 310].  

Версифікаційні особливості творів нашого поета стали об’єктом 

дослідження М. Климишина. Його монографія ,,Лірика Богдана Лепкого: 

Спроба нової оцінки”, написана й опублікована в Мюнхені ще в 1948 році, 

перевидана в Україні аж через 55 років (Тернопіль, 2003). У ній не лише 

всебічно вивчено ідейний зміст поезій митця, доведено хибність висновків 

окремих тогочасних критиків про їх „небоєвість” і „кволість”, але й подано 

найповніший на сьогодні аналіз їхньої зовнішньої форми. Найдокладніше 

розглянуто версифікацію (метрику, ритміку, строфіку, римування) та лексику 

Б. Лепкого. Принагідно акцентовано увагу на цікавих прикладах 

використання тропів, синтаксичних та фонічних прийомів. М. Климишин 
                                         
1  Тут, мабуть, йдеться про вірш ,,Заспів”. Свої міркування щодо висловленої в 

ньому позиції автора подаємо в наступному підрозділі цієї праці. 
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стверджував, що в ліричній творчості поета зміст домінує над формою: 

,,Він, почавши писати в 1895 р., пройшов усі етапи розвою шукань за новою 

формою української поезії, і то форми як зовнішньої, так і внутрішньої. 

Прочитавши більшу частину віршованих творів Б. Лепкого, доходжу до 

переконання, що він, хоч багато уваги присвятив зовнішній формі, все-таки 

головну увагу присвятив формі внутрішній” [108, с. 58]. Однак, за словами 

дослідника, це не означає, що Б. Лепкий був неуважний до форми своїх 

поезій: ,,У нього стрічаємо багато віршів дуже вишуканої форми, якою міг би 

гордитися кожний, навіть теперішній поет” [108, с. 59]. 

Отже, дослідник віршованої творчості Б. Лепкого вже має на що 

спертися. Однак у всіх згаданих працях бракує діахронічного підходу, який би 

ґрунтувався на статистичному обстеженні поетичного матеріалу. Саме такий 

підхід дає можливість виділити певні етапи в розвитку віршування поета, 

зафіксувати появу нових догм у його творчості, з’ясувати елементи віршової 

майстерності та новаторства, зрештою, порівняти одержані дані з аналогічним 

матеріалом щодо вивчення віршованого доробку інших авторів-сучасників. 

 

1.2. Міркування письменника щодо поетики віршованого твору 

Задля уникнення непорозумінь із майбутніми читачами у примітках до 

першого тому ,,Писань” Б. Лепкий зазначив: ,,Отсей збірник моїх віршів 

являється ще у значній мірі продуктом сумних літ літературних умов у 

Галичині. У йому багато ще трагічного змагання не тільки з самим собою, 

(щоб думкам своїм і почуванням підібрати якнайкращу й найпростішу 

форму, щоб утворити сей власний світогляд, своє розуміння всіляких 

життєвих та літературних питань), але, і то може ще й у більшій мірі з тими 

сумними й важкими умовами, серед яких доводилось нам писати й друкувати 

свої твори” [3, с. 397].  

Б. Лепкий був дуже уважним до форми поетичного твору. Про це 

свідчать не лише якісні показники його віршів, а й чимало висловлювань 
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автора в наукових працях, критичних статтях, епістолярії та, зрештою, й у 

самих віршах.  

З огляду на доступні нам тексти, можемо стверджувати, що вперше 

своє ставлення до поетики письменник декларує в листі до К. Студинського 

(31 травня 1900 р.), де він так пояснює допущені ,,хиби” в рукописі збірки 

,,Стрічки”: „За дев’ять літ не одно змінилося у мене так в бесіді, як і в 

ритміці. Вигладжувати і виправляти я не хотів, раз що не вмію, а по-друге, 

волію, най буде свіже хоть з похибками, чим гладке, а викуте і зневолене. 

Взагалі я не формаліст. Як пишу, то не потрафлю тямити о ритмах, строфах, 

наголосах і т.д. Пишу та й тільки” [96, с. 491].  

Таку саму позицію він обстоює у ,,Заспіві” до цієї збірки. Тут молодий 

поет запевняє, що творить вірші для душевного спокою: ,,Напишу – от і 

легше стане, / Немов тягар скотився з груди”, і не важливо, якою при цьому 

буде їх форма:  

Мені байдужні всі правила,  

Всі штучні строфи, ритми, рими,  

Всі поетичні мотовила,  

Покриті пасмами тонкими [8, c. 6]. 

Утім, нам видається, що процитовані рядки не відображали реальних 

мистецьких поглядів Б. Лепкого. Це радше вияв скромності чи деякого 

побоювання потенційної критики, що властиве поетам-початківцям. Відомо, 

що Б. Лепкий зазвичай емоційно сприймав критику. Наприклад, у листі, 

адресованому тому ж таки К. Студинському (19 листопада 1900 р.), поет 

висловлює своє задоволення від рецензії М. Лозинського: ,,Він досить  

обережно поводився з моїми стихами, досить прихильно. А хіба ж Ви не 

знаєте, що у нас треба не абиякої відваги, щоби чиїсь стихи рівняти з 

Франковими! Я лиш жду спростовання в наступній книжці ,,Вісника”, що 

буде починатися словами: бреше добродій Лозинський і т. д.”. Незважаючи 

на це, навіть ті кілька зауважень, що зробив рецензент не дають спокою 

Б. Лепкому: ,,А все-таки скажу, що я не пишу гіршим язиком, як другі. Не 
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кую нових слів, не насилую себе, щоб писати так, як хтось пише, а натомість, 

говорю й пишу так, як живий нарід говорить і отсе мій гріх. О тім, що я не 

формаліст, що не умію сам себе належно сконтролювати, чи всюди однакові 

наголоси і однакові форми, – сам добре знаю. А в решті, як-то кажуть, в тім 

танці – два кінці” [96, с. 506]. 

Принагідно зазначимо, що несприймання критики Б. Лепкий проніс 

крізь усе життя. У одному з пізніх віршів ,,Де стану, де гляну...” він 

іронічно захищається від неправомірних, на його думку, мистецьких 

докорів. І хоча за сюжетом твору критика заторкує не самого автора, а якусь 

умовну групу ,,наших поетів”, усе ж Б. Лепкий демонстративно підібрав 

слова для начебто неможливих рим, тим самим засвідчивши свою поетичну 

вправність:   

Де стану, де гляну, 

Від Дону до Сяну, 

Скрізь нашим поетам 

Почую догану. 

Говорять: ,,Злі рими”. 

Га, що ж! Між дурними 

Живемо і, мабуть, 

Дурніємо з ними. 

(Не штука до ,,ночі” 

Знайти рим ,,дівочі”, 

Але ти до ,,тещо” 

Скажи мені дещо. 

І риму до ,,Унда” 

Не купиш у Ґрунда, 

Надходять вибори, 

Велика секунда. 

Та ще до ,,Ворохти” 

Ані до ,,Говерли” – 

Риму до обох ти 

Не знайдеш, щоб здох ти). 

Хоч маєш патенти 

Платиш аліменти, 

Та чи віршик добрий 

Написав оден ти? [1, с. 189].  

Іноді Б. Лепкий не приховував свого роздратування необ’єктивною 

критикою, демонструючи невдоволення від імені ліричних персонажів, а 

подеколи відповідав її авторам прямо, іноді аж надто імпульсивно. Це 

підмітив В. Лев у вірші з недрукованої спадщини поета. На жаль, нам 

недоступний текст цього твору, однак не маємо підстав сумніватись у 

спостереженнях дослідника, тому процитуємо: ,,Лепкий звертається до 
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,,хитро вченого” критика, що глядить згори на всіх. Він має на думці 

М. Євшана, що не тільки що критикував, але й повчав, як писати. Лепкий 

відповідає, що справжній поет мусить мати чуття, ніжне та свіже, серцем 

відчувати, а не повторювати чужі думки і слова та переконання. Правдивий 

поет не піде за його порадами, хоч і деколи помилиться,  

Бо милиться звичайно всяк,  

Що других учить непомильно,  

А сам він... (Рим до слова рак!)” [121, с. 184 – 185]. 

Можливо, під тиском літературних критиків, а можливо, через потребу 

розширити свій поетичний репертуар, Б. Лепкий поступово усе більше уваги 

звертає на форму творів. Так, у листі, датованому 23 квітням 1907 р. до 

О. Барвінського, він зауважує щодо публікації свого вірша: „… Прошу перед 

випечатанням прочитати його уважно і поправити ласкаво його зовнішню 

форму. Боюся, щоб не було яких похибок” [96, с. 72].  

Згодом письменник і сам утверджується як літературний критик та 

історик літератури. У 1912 році, досліджуючи життєво-творчий шлях 

М. Шашкевича, Б. Лепкий зафіксував чітке розуміння різниці між свідомим 

та підсвідомим наслідуванням: ,,Добре, а навіть треба пізнати атмосферу, 

в якій поет жив, авторів, котрих читав, людей, з котрими говорив і 

листувався, але не треба робити з того висновку, що сам він нічого не думав 

і був скорий до наслідування всього, чим одушевився. Не ходить о те, чи 

гадка, образ, або якийсь зворот є подібний до гадки, образу, вислову инших 

поетів, (таж на світі не одно до себе подібне!) тільки треба дивитися, чи поет 

свідомо наслідував другого, чи, може, схожість твору виходила зі схожости 

мотиву і лежала поза межами його свідомости” [17, с. 92]. Щодо віршів, 

власне, М. Шашкевича, критик наголошує на великій обізнаності поета з 

революційною польською поезією, ,,чужими літературами від грецької й 

латинської починаючи”, творчістю Ф. Шиллера тощо. Незважаючи на це, він 

,,писав щиро, з глибокої духовної понуки, крім одного сонета, не шукав 

вибагливих строф, не підбирав незвичайних римів, не гонив за вишуканими 
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висловами і ми не маємо ані причини, ані права робити з того справжнього і 

великого поета якогось марного, чужим пірєм оброслого віршописа” [17, 

с. 92 – 93]. Вершиною літературної творчості М. Шашкевича Б. Лепкий 

уважав вірш ,,Веснянка”. Дослідник стверджує, що і зміст, і форма настільки 

досконалі, що ,,подібних архитворів не багато знайдемо. Єсть се така виїмкова 

поезія, як Ґетого ,,In allen Gipfeln herrscht Ruh”, або Міцкевича ,,Polały się łzy 

me czyste, rzęsiste”, або Лермонтова ,,Тучки небесные” [17, с. 93]. 

Найбільше міркувань Б. Лепкого щодо елементів поетики віршованого 

твору фіксуємо в двотомному ,,Начерку історії української літератури” (1909 

і 1912 рр.). 

Аналізуючи ,,Слово о полку Ігоревім”, він помічає цікаву особливість: 

,,Складом нагадує ,,Слово” наші народні думи. Хоть воно сильно ушкоджене 

і понині не є цілковито відреставроване, то все ж таки ухо наше в богатьох 

місцях дочувається того самого речитативного метра, тих самих довгих і 

коротких віршів, що наступають по собі зовсїм свобідно, тих самих римів, 

що чергуються без ніякого згори зазначеного пляну” [16, т. 1, с. 281].  

Дискусійне питання належності цього тексту до поезії чи прози 

Б. Лепкий аналізує в першому томі ,,Начерку”, протиставляючи себе іншим 

науковцям. Зокрема, він зазначає, що цією проблемою ,,занималися всілякі 

дослідники від Востокова (1817) починаючи. Були й такі, що хотіли видіти в 

ньому гексаметри (Дубенський, 1828). Другі знов читали прозою. Правда, 

мабуть, посередині. Слово написане віршом, але не нинішнім, тільки давним 

українським віршом з ХІІ ст., який найбільше підходить до наших пізнійших 

дум” [16, т. 1, с. 283]. У наступному томі він повертається до цього питання з 

більш конструктивними аргументами: ,,Слово о полку Ігоревім” уважали 

учені поемою в прозі. А коли звернено увагу на деякі сліди ритмів, а навіть 

римів, в тій поемі, і почалися спроби відтворення його первісної поетичної 

форми, то показалося, що ані ямби, ані амфібрахи якось туди не підходять і 

шо треба було богато слів додавати, переставляти і перемінювати, щоб 

поставити на своїм. Тоді більшість дослідників згодилася на се, що ,,Слово о 
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полку Ігоревім” єсть, як сказав Ягіч ,,южноруською думою ХІІ віку, котра 

лише не має ритму новійшої української думи” [16, т. 2, с. 211]. 

Принагідно автор згадує гіпотезу І. Франка про ,,дружинну поезію” 

періоду Київської Русі. Міркування обох учених перегукуються. Для 

порівняння процитуємо висновки, які зробив І. Франко, проаналізувавши 

текст ,,Слова о Лазаревѣ воскресеніи”: ,,Замість оповідання тут маємо форму 

не то епічну, не то драматичну; в промовах осіб із-поза риторики, яку можна 

би вважати копією візантійських взірців, прозирає сильне щире чуття, а ухо 

розрізняє якусь правильну каденцію, якусь поетичну форму, подібну до тої, 

яку читач відчуває, прочитавши хоч би кілька рядків ,,Слова о полку 

Игоревѣ”. Одним словом, переконуємося, що маємо тут перед собою не 

прозу, не шумну риторику, а поему і то зложену не тим холодним 

схоластичним ладом, яким складалися у нас вірші в ХVI – ХVІІ в., а якось 

зовсім інакше” [194, т. 32, с. 56]. 

Розмірковуючи над літературним талантом автора ,,Слова о полку 

Ігоревім”, Б. Лепкий звертає увагу й на інші аспекти поетики цього твору. 

Наприклад, фрагмент опису того, як розходяться Ігор та Всеволод після бою, 

він коментує так: ,,Дивуватися треба, як автор потрафив в такім малім образі 

замкнути так богато змісту. З почуттєм великого артиста взяв він вражіння 

оптичні з акустичними, лірику з епікою, образ з піснею, настрій з 

рефлєксиєю. Порівняння взяв з життя рільничого (жниво) і з дружинного 

(пир), розвів їх, витягнув у подробицях і завершив образ. Се один примір. 

Так само виглядає цілість. У ній зв’язані в чудову гармонію елємент епічний 

з ліричним, світ реальний з фантастичним, народня пісня з літературною 

традициєю” [16, т. 1, с. 275 – 276]. 

У нерозривному синтезі з фольклором Б. Лепкий фіксує ще деякі 

металогічні засоби у ,,Слові”: ,,І так, як там (у народній поезії. – Р.П.), 

порівняння починаються переченням ,,не”, приміром ,,не сороки 

заскреготали, се Ґза з Коньчаком Ігоря доганяють”, так само битва 

порівнується з тучею, або молоченням збіжа на тоці. Як в народній поезії, так 
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і ту жиє ціла природа і спочуває чоловікови, або ворожо відноситься до 

нього. Сонце тьмою вкривається, щоб Ігоря перестеречи, птиці зловіщо 

кричать, орли скликуються на жир, трава вяне від жалощів, дерева з туги 

віття похиляють, стяги глаголять, навіть епітетів богато таких самих, як в 

народній українській поезії. Приміром: синє море, сизі вірли, красне сонце, 

чисте поле, сірі вовки і т.д. А поруч того стиль місцями сильно стиснений, 

повний поетичних симболів, фігур і тропів, з всіми прикметами виробленої 

артистичної книжної форми” [16, т. 1, с. 277 – 278]. 

Проаналізувавши героїчну поезію ХIV – ХVI ст., критик звертає увагу 

на те, що вона характеризується ,,оригінальною формою, цілком неподібною 

до тої, якою нині пишуть поезії” [16, т. 2, с. 211]. Водночас Б. Лепкий 

простежує її ,,сполуку з колядками й щедрівками з одної, а з думами з другої 

сторони”. І додає, що цим творам властива ,,розтяжима музикально-

синтаксична стопа без сталої форми, так, що для нашого уха вони більше 

підходять під деклямацию у супроводі струнного інструменту” [16, т. 2, 

с. 214]. Вчення про музично-синтаксичну стопу розробив О. Потебня. Згодом 

елементи цього вчення використав І. Франко. Він, зокрема, вказував на 

прояви такої стопи і в пізніших фольклорних творах та літературній поезії 

XVI – XVIII століть [194, т. 6, с. 10 – 11]. 

Б. Лепкий також відзначив специфічну версифікацію Т. Шевченка: ,,Він 

дуже відбігає від поезії освічених поетів, а скидається більше на народний, 

хлопський вірш” [24, с. 5]. Критик називав автора ,,Кобзаря” ,,поетом-

біблейцем” і зазначав: ,,Шевченко від молодих літ знав і до смерти возився із 

Святим Письмом, а на прогнані була це майже одинока його лєктура” [202, 

с. 92]. Внаслідок цього, на думку Б. Лепкого, творчість письменника ввібрала 

в себе чимало сакральних мотивів, що стало підґрунтям для використання 

такого стилістичного прийому, як образний паралелізм. Проаналізувавши 

семантичні перегуки між гонінням християн та переслідуванням українців у 

поемі ,,Неофіти”, Б. Лепкий зауважив, що ,,паралєлізм остається одним з 

каменів угольних поетичної будівлі нашого поета”  [202, с. 92]. 
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У 1922 році Б. Лепкий укладає двотомну антологію української поезії 

під назвою ,,Струни”. Тут він зчаста вдається до оцінки форми віршів. 

Наприклад, аналізуючи творчість С. Чарнецького, з-поміж іншого він 

зазначає: ,,Хоч у мові слідні деякі впливи польські, хоч вірш його деколи 

далекий від української версифікації, з-під його пера вийшли деякі справжні 

перлини української поезії, свіжі, блискучі, живі, як приміром, ,,Приснилися 

Марусеньці вулани червоні” – вірш, котрого, на жаль, нема в нас під рукою” 

[180, т. 2, 229]. Йдеться про відому поезію С. Чарнецького ,,У Марусі...”, про 

форму якої схвально відгукнулися сучасні літературознавці В. Погребенник 

та Н. Мориквас. Остання, зокрема, називає ритміку твору бездоганною з 

,,виразними прикметами народної пісні” [142, с. 696].  

Щодо віршів М. Старицького Б. Лепкий зауважує: ,,Як лірик, 

Старицький один з кращих у нашій літературі. І чуття, і форма, і мова 

витримують навіть найсуворішу критику” [180, т. 1, с. 233]. Критик високо 

оцінив творчість О. Маковея, котрого вважав одним з перших письменників 

молодшого покоління, що старалися українську поезію ,,пустити на нові 

шляхи”. Про досягнення О. Маковея у царині поетики Б. Лепкий пише: ,,Він 

добре пізнав світову поезію, зазнайомився з новими напрямами европейської 

літератури й літературної критики і до своїх ліричних віршів впровадив 

чимало нових метричних і строфічних форм, чимало прегарних поетичних 

фіґур і тропів” [180, т. 2, с. 118 – 119]. Стримано відгукується упорядник 

антології про С. Воробкевича: ,,Як поет не широкий і не грімкий, але щирий і 

сердечний. Найкращі його дрібні вірші, що підходять під характер народніх і 

добре надаються до співу” [180, т. 1, с. 233]. Меншу вагу форми перед 

змістом дослідник помітив у поезії М. Філянського: ,,В погоні за новою 

формою, за новими ритмами й римами участи не бере, до якоїсь міри стає 

одноманітним з боку форми, але все-таки глибоким, настільки ходить о 

зміст” [180, т. 2, с. 136]. Протилежну тенденцію Б. Лепкий фіксує в ліриці 

О. Афанасьєва-Чужбинського: ,,Вірші не глибокі змістом, але гарні мовою і 

гладким, чистим викінченням” [180, т. 1, с. 180]. Досконалу єдність форми і 
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змісту критик вважає характерною для приказок Є. Гребінки: ,,З одного боку 

гарна, легка й викінчена форма, з другого цікавий зміст, схоплений з 

народного життя, а не видуманий, ані позичений [...]. Хоч байки здебільшого 

належать до міжнародного добра, хоч построєні вони переважно на 

мандрівних мотивах, то приказки Гребінки мають незаперечний український 

характер. І мова, й вірш й розуміння народної психіки, – усе в них питомо 

українське” [180, т. 1, с. 711]. Подібним чином дослідник відгукнувся про 

пізню поезію Лесі Українки: ,,Писані ці твори при високій температурі, в 

найвищім розвитку недуги, але вони на диво сильні і думкою, і чуттям, а 

свіжі й викінчені по формі” [180, т. 2, с. 167]. Б. Лепкий вважав її 

,,найбільшою українською поеткою”, зі смертю якої українська література 

втратила ,,один із своїх найбільших талантів, талант європейської міри.  В 

світовій літературі тяжко знайти жінку-поетку, щоб могла рівнятися з Лесею 

Українкою” [180, т. 2, с. 167]. До майстрів поетичного слова Б. Лепкий 

зараховує О. Олеся: ,,Олесь віртуоз поетичної форми, яку довів до найвищого 

викінчення. Але форма не вбиває в його щирости чуття і свіжости думки. 

Вона йому послушна, як інструмент у руках справжнього віртуоза” [180, т. 2, 

с. 214]. 

 У своїх наукових розвідках Б. Лепкий використовує широку палітру 

жанрових дефініцій. Деякі з них навіть пробує самостійно обґрунтувати. 

Наприклад, жанр думи він визначає так: ,,Думами називаємо поетичні твори 

лірично-епічного характеру, що оспівують боротьбу з турками й татарами, а 

також війни Хмельницького з поляками і козацьке життя. Вони мають свою 

окрему будову, свій поетичний вислів, окремий тон, і свої питомі літературні 

прийоми. Вірші в них неоднаково довгі, вони не в’яжуться  у строфи, тільки 

у логічні групи та рецитаційні тиради” [180, т. 1, с. 30].  

Епітафією ,,На смерть Григорія Чупринки” Б. Лепкий засвідчив талант 

ще одного українського митця. Досить емоційно висловлюючи жаль, що 

такий ,,ориґінальний поет не розвинувся в повний ріст, що такий буйний квіт 

столочила большевицька підошва” [27, с. 75], дослідник не забуває підкреслити 
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важливі аспекти творчої вдачі Г. Чупринки: ,,З усіх його пісень пробивавсь 

отсей козацький дух у формі і в змісті, у мові і ритмі, в тім буйнім 

темпераменті” [27, с. 74]. Далі дещо гіперболізовано автор епітафії стверджує: 

,,Жаден з наших поетів не мав тої легкости вірша, тої ґраціозности форми, того 

безжурного й безтурботного погляду на світ” [27, с. 75]. Дослідник забув, що 

раніше вже так говорив про поезію іншого автора. Зокрема, про співомовки 

С. Руданського, Б. Лепкий писав: ,,Тепер так називаємо ті короткі віршики 

Руданського, засновані по найбільшій части на народних приказках та 

анекдотах, в яких гумор і дотеп лучиться з незвичайною артистичною мірою та 

з такою легкостю віршовання, як в жадного з наших поетів, крім одного 

Шевченка” [168, с. 5]. 

Спостереження над поетикою віршованих творів Б. Лепкий не обмежує 

лише українською літературою. Цікавими є його міркування про виникнення 

формалізму в середньовічній Франції часів правління ,,Le Roi Soleil” 1 : 

,,Поети перестали писати для селян, міщан, для загалу, їх пісня мала стати 

розривкою і одною з мерехливих прикрас королівського двора та його 

мініятюр: дворів вельможного панства. Поезія вбиралася в придворну 

ліврею, золотом шиту, кружевами прибрану, а як треба було, то і сміховитий 

убір блазня-весельчака вдягала на себе з шапкою, на якій бреніли дзвінки. 

Від неї вимагали витончености, вишуканої форми, ґрації метра і слова, щоб 

вона достроювалася до цілого аристократичного життя [27, с. 56]. На думку 

вченого, письменникам найлегше було наслідувати класичні ідеали, забувши, 

що ,,грецька форма в поезії і мистецтві випливала з грецького життя, 

французький клясицизм був лиш наслідуванням і мертвою карикатурою” [27, 

с. 56]. Критик резюмує, що панування форми над змістом призвело до 

неоднозначних результатів: ,,Не можна не признати, що навіть усі ті 

неприхильні обставини мали деякі добрі наслідки – причинилися до розвитку 

                                         
1  Французький король Людовик XIV (фр. Louis XIV), який правив країною з 1643 по 

1715 роки. Отримав при народженні ім'я Людовик Богоданий (фр. Louis-Dieudonné), відомий 
також як le Roi Soleil – Король-Сонце. 
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французької мови, до вироблення граматичної і стилістичної форми, тощо, – 

тільки не до розвитку літератури в її змісті, в її політичному світогляді, у 

впливі поезії на життя” [27, с. 57]. 

Цікавився Б. Лепкий і російською літературою. У нарисі, присвяченому 

100-літтю від дня народження Ф. Достоєвського, він робить висновки щодо 

витоків російського віршування: ,,Перша половина ХІХ століття дала 

російській літературі велику поезію. Жуковський, Пушкін і цілий гурт 

менших, а все ж таки блискучих імен. Виробили вони російську літературну 

мову, поетичну форму, і поетичний погляд на світ, відчинили вони перед 

літературою надзвичайно широкі виднокруги” [27, с. 15]. 

Важливою щодо теорії літературної форми є маловідома розвідка 

Б. Лепкого ,,До питання про переклади ліричних поезій” (1933). Тут він 

особливо наголошує на тому, що різні аспекти поетики поєднуються задля 

цілісності віршованого твору, і кожен з них потребує пильної уваги як 

творця, так і перекладача. Окремо Б. Лепкий зупиняється на питанні мови, 

стверджуючи, що вона ,,не лиш середник до висловлення мистецького 

задуму поета, але й чинник співтворчий, від першого зав’язку твору аж до 

його остаточного оформлення. Тому то й змінити мову якоїсь поезії, значить 

змінити її характер, а часто-густо і її зміст” [29, c. 391] 

Особливо детально автор розглядає фонетико-синтаксичну організацію 

віршованих творів. Цікавими є його міркування про можливості звукових 

прийомів у витворенні художнього образу. Б. Лепкий зауважує: ,,Словацкого 

римове ,,о”, сперте на ,,г” звучить поважно, грізно, траґічно”, у Твердохліба 

,,я” і ,,а” сперте на ,,н”, того вражіння не викликує”. В. Мартинюк простежує 

у цьому опозицію І. Франкові, який у трактаті ,,Із секретів поетичної 

творчості” зазначив: ,,[...] треба бути втаємниченим у спеціальну 

декадентську містику, щоб знати, що те ,,lо”, повторюване в трьох перших 

рядках, значить не булькіт горілки крізь вузьку шийку пляшки, а осінню тугу 

[...]”. В. Мартинюк помітив спорідненість наукового світогляду Б. Лепкого зі 

структуралістами: ,,У цьому русі від фонетики та синтаксису до семантики 
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дослідник особливо скрупульозний, завдяки чому його метод нагадує метод 

структуралістів, приміром класичну студію ,,Кішки” Шарля Бодлера”, який 

зробили Роман Якобсон і Клод Леві-Стросс [29, с. 395].   

Теоретичне осмислення окремих аспектів поетики перекладних 

віршованих творів у згаданій праці Б. Лепкого супроводжує принагідний 

аналіз форми вибраних для ілюстрації творів. Наприклад, критик відгукується 

про переклад вірша Й. Гете, здійснений М. Лермонтовим таким чином: 

,,Лєрмонтов залишив тільки провідну думку оригіналу, а в формі лиш те саме 

число стрічок (8). Розговірний характер метрики змінив на співний, 

пропустив ліс і пташків, а впровадив долини, вкриті свіжою імлою і дорогу, 

не вкриту пилюгою, себто перетворив краєвид на блищий собі і дав вірш, 

прегарний, але більше свій, ніж Ґетого. У Лєрмонтовім є якась співна 

легкість, а нема тієї глибини, яку в Ґетого передають навіть рими. (Ruh – du, 

Hauch – auch)” [29, с. 390].  

Б. Лепкий гостро розкритикував О. Пушкіна за переклад балади 

,,Czaty” А. Міцкевича, зазначивши, що він ,,розтягає ті чотири стрічки на 

шість, зміняє ритм і рими [...] щодо римів, то вони і тут, як бачимо, не 

витримують порівняння з римами оригіналу. (Ані одного т. з. богатого, самі 

вербальні, 4 жіночі, 2 мужеські). У Міцкевича стрічки перша і третя, мають 

рими внутрішні (pomału – wystrzału, wycelił – wystrzelił), у Пушкіна самі 

кінцеві. Проаналізувавши також змістові відхилення, дослідник продовжує: 

,,Таким чином він не тільки понівечив форму ,,Чатів”, але й їхній зміст 

попереіначував довільно. Тому-то його перевід може подобатися тільки 

такому читачеви, що не знає ориґіналу” [29, с. 390 – 391].  

Схожі огріхи Б. Лепкий фіксує в перекладі балади Й.-В. Гете ,,Erlkönig”, 

здійсненому П. Кулішем: ,,Метрика друга, мужеські рими ориґіналу 

заступлені жіночими і то вербальними (торкає, пригортає, ховаєш – 

вбачаєш), або одноманітними (добою – полою). У двох строфах є тільки один 

вдатний (богатий) рим, а саме: ,,патлатий – піймати”. Інструментація й 

мелодика вірша також цілком иньша” [29, с. 392].  
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Підсумовуючи сказане, критик пропонує своє розуміння поетики: 

,,Значиться, аналіза музичних цінностей ліричного вірша це, по зрозумінню 

його змісту, друге, і не менше важне завдання перекладача. Йому слід 

проаналізувати метрику (чергування слабих і сильних складів), слід відчути 

інструментацію (розподіл вокалів і консонантів), а також прислухатися до 

мелодики мови (до підвисшування й понизування голосу, себто до інтервалів 

словних) [29, с. 394]. Задля прикладу він подає свій аналіз фрагмента 

Шевченкової поезії: ,,У наведених вище словах маємо чотири звукові ґрупи, 

відділені протинками від себе. (Минають дні, || минають ночі, || минає літо, || 

шелестить пожовкле листя). Три початкові наступають по собі, як три удари 

филь, оден від другого сильнійший. В кождій ґрупі звук ,,і” підчеркнений, як 

удар филі об беріг, або весла об филю, (дні, ночі, літо). Але в кождій 

приходить звук ,,а”, що надає тій филі ваги. (Минають, минають, минає). 

З консонантів п’ять разів виступає ,,н”, три рази ,,м”, два рази змягчене ,,т” і 

по разу ,,д”, ,,ль” та ,,ч” [29, c. 394].  

Важливо розуміти, що, попри високу обізнаність у сфері теорії 

літератури та вміння Б. Лепкого майстерно використовувати різноманітні 

стилістичні, лексичні, фонічні, метрико-ритмічні та строфічні засоби, він 

ніколи не ставив форму вище від змісту твору. ,,Мистецтво для мистецтва” 

ніколи не було визначальною рисою його поетичної творчості. Усвідомлення 

того, що форма є лише засобом, а не самоціллю, він декларує устами 

ліричної героїні драми ,,Під Говерлою” (1937): 

Скільки дум, скільки дум,  

А поеми нема. 

(Розводить руками). Нема! 

Бо для поеми треба теми, 

Великої, як світ. 

А ваш світ по сусідовий пліт, 

Не бачите того, що ясне, 

Тратите власне,  

А хапаєте чуже. 

Шукаєте форми,  

А форма це тільки міст 

До змісту [1, с. 213]. 
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Висновки до розділу 1 

Отже, окремі аспекти поетики віршованих творів Б. Лепкого вже були 

об’єктом зацікавлення багатьох літературознавців. Перші критики 

(М. Євшан, В. Сімович, Є.-Ю. Пеленський, Б. Якубський) не вбачали великої 

художньої цінності у формі ранніх творів митця. Водночас майже всі вони 

звертали увагу на подальшу еволюцію його поетичної вправності, котра 

згодом викристалізувалась до такого рівня, що дає право вважати Б. Лепкого 

одним з кращих поетів своєї доби та й серед представників української 

літератури загалом. Таку думку обстоював й М. Климишин, провівши 

найбільш детальний аналіз форми творів поета. Сучасні дослідники 

(І. Качуровський, В. Погребенник, О. Рисак, М. Ткачук та ін.) також 

принагідно звертали увагу на форму віршів Б. Лепкого, здебільшого 

відзначаючи їх високу мистецьку вартість. Однак переважну більшість праць 

все ж присвячено ідейно-тематичному аналізові його творчості у соціо-

культурній чи історико-літературній площинах, тоді як аспекти поетики 

висвітлюються лише спорадично або й зовсім залишаються не розглянутими.  

  Аналіз віршознавчих поглядів Б. Лепкого дає цінну інформацію для 

усвідомлення теоретичного підґрунтя, на основі якого формувалася і 

розвивалася поетика його віршованих творів. Доліджуючи ліричний доробок 

якогось автора чи конкретний вірш, він поряд з глибоким аналізом змісту 

часто оцінював і використання синтаксичних фігур, металогічних та фонічних 

засобів увиразнення художньої мови, версифікацію та жанрове забарвлення 

поезії. Не завжди міркування дослідника були об’єктивними та все ж цього 

достатньо, щоб зрозуміти його ціннісні орієнтири при написанні власних 

творів.  

 

 

 

 



РОЗДІЛ 2 

ПОЕТИКА БОГДАНА ЛЕПКОГО РАННЬОГО ЕТАПУ ТВОРЧОСТІ 

(1890 – 1899 рр.) 

Для того, щоб зрозуміти, як витворився стиль поета, передовсім 

потрібно з’ясувати, які чинники мали безпосередній вплив на формування 

його мистецьких уподобань. 

Безсумнівно, витоки поетики Б. Лепкого в першу чергу пов’язані з 

фольклором, на що недвозначно вказує сам автор у вірші ,,Я учивсь”: 

Я учивсь рідних слів 

Не з пожовклих листків, 

Не від книжників хитроучених, 

А від темних лісів, 

Від квітистих лугів, 

Від журливих потоків студених. 

Не від шкільних лавок 

Я набрався гадок 

Про минувшину рідного люду, 

А з думок-співанок 

Парібків і дівок 

В чистім полі, в жнива, серед труду 

[2, с. 260 – 261]. 

Можемо припустити, що з народних творів поет запозичив не лише 

мотиви, багату на порівняння, метафори та епітети лексику, а й віршові 

форми (наприклад, 14-складовий силабічний розмір). 

Значний вплив на формування літературної особистості Б. Лепкого мав 

його батько С. Лепкий, відомий як письменник Марко Мурава. Під цим 

псевдонімом його вірші, сповнені чітко вираженого патріотизму та  

дидактичних настанов тогочасному суспільству, друкували у багатьох 

західноукраїнських часописах. Навіть побіжний аналіз його поетичного 

спадку засвідчує використання таких форм, які простежуються і в поетичній 

творчості Б. Лепкого. Зокрема, провідним метром в Марка Мурави є Я 5. На 

строфічному рівні віддавав перевагу катренам, а також вдавався до 

використання канонізованих форм, з-поміж яких домінує сонет. 

Третім літературним учителем Б. Лепкого був найсильніший тогочасний 

поет І. Франко. Хоч, як відомо, їх взаємини не завжди були дуже приязними, 

а все ж автор ,,Каменярів” залишався для нього взірцем письменника, 
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вченого, громадянина. У спогадах, епістолярії та наукових працях Б. Лепкого 

знаходимо чимало підтверджень цьому, наприклад, ось як він характеризує 

значення творчості І. Франка для ,,молодомузівців”: ,,Знала ,,Молода Муза”, 

скільки вона завдячувала Франкові. Досить тільки на ,,Зів’яле листя” вказати. 

Скільки нового скривалось у тій ліричній драмі, у тонкій аналізі переживань 

її безталанного героя, як і в формі, якою вони висловлені” [30, с. 59]. Цей 

вплив простежується на рівні форми поезії Б. Лепкого. Порівняти хоча б його 

вірш ,,Час рікою пливе” з Франковим ,,Як почуєш вночі край свойого вікна” 

чи ,,Листками вітер котить” з ,,Веснянії пісні”. 

Безпосередній вплив на творчість Б. Лепкого відіграла участь у вже 

згаданому мистецькому об’єднанні ,,Молода Муза”. Більшість дослідників 

схильні вважати, що модерністські тенденції не знайшли відображення у 

формі його віршів, однак таке судження видається не досить обґрунтованим. 

Виявлені у творах поета деякі явно не фольклорні форми як, наприклад, 

гекзаметр, експерименти з терцинами та сонетами, засвідчують протилежне. 

Дуже важливу роль у формуванні поетики віршів Б. Лепкого відіграло 

проживання у Польщі. Там він заприятелював з місцевими письменниками 

С. Виспянським, В. Орканом, К. Тетмаєром та ін. На думку багатьох 

критиків, це ніяк не вплинуло на його творчість. Наприклад, М. Рудницький 

писав: ,,Проживши довгі роки в осередку ,,Молодої Польщі”, з особистими 

зв’язками серед модерних польських поетів, він не прислухався ніколи до 

теоретичних дискусій на тему нових завдань поезії і не піддався чарові 

модерної літератури” [169, с. 275]. Йому слушно заперечив М. Ільницький: 

,,Прислуховувався і піддався, але не настільки, щоб втратити власну 

індивідуальність і своє розуміння завдань літератури” [2, с. 17]. Сказане 

М. Ільницьким підтверджує і статистичне обстеження віршованого доробку 

Б. Лепкого, яке виявило чимало форм, характерних для поезії представників 

,,Молодої Польщі”. Зокрема Л. Пщоловська зазначає, що особливої 

популярності в їх творчості набувають 11-складовик та 13-складовик з 

цезурою після п’ятого чи сьомого складу відповідно [211, с. 274 – 276]. 
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У цьому контексті варто зазначити, що вплив польської поезії на Б. Лепкого 

відбувався і опосередковано, через тексти класиків (А. Міцкевича, 

М. Конопніцької та ін.), які він студіював та перекладав.  

Отже, поетичний талант нашого автора розвивався на основі кращих 

зразків вітчизняної та зарубіжної літератур.  

Українські дослідники розробили низку періодизацій творчості 

Б. Лепкого, в основу яких покладено здебільшого біографічні чинники та 

тематичні домінанти його поезій на різних етапах життя. Пропонуємо інший 

підхід. Проведений аналіз руху поетики віршованих творів Б. Лепкого 

виявляє наявність трьох періодів: І – період поетичного навчання, який 

охоплює 1890 – 1900 рр.; ІІ – період активних пошуків в аспекті форми (він 

припадає на 1900 – 1913 рр.); ІІІ – період усталення і мистецького 

шліфування уже вироблених віршових форм (1914 – 1941 рр.). 

З усіх його віршів, написаних до 1900 року, сьогодні можемо дослідити 

лише 32 (871 верс), адже переважна більшість ранніх творів поета не 

збереглась. „Вірші став я писати давно, ще на шкільній лавці – пригадував 

Б. Лепкий. – Але я не прив’язував до них ніякої ваги і вони затратилися. 

Я мріяв тоді про малярство, а віршував от так собі, несвідомо, коли прийшла 

охота” [3, с. 373]. Загубився у часі й рукопис його першого твору – поеми про 

русалку на українській фольклорній основі, який Б. Лепкий написав у 

другому класі Бережанської гімназії. Певне підтвердження невеликої 

кількості віршів  окресленого періоду знаходимо в листі поета до В. Щурата, 

датованому 20-м травня 1899 року: ,,Як що до чого прийде, то я Тобі такого 

понасилаю, що не даш собі ради. Такого багато. Стихів ні, бо на стихи я не 

багатий, але оповідання та ,,оповіданнячка”, то таки часто-густо пишуться. 

Щось крутить чоловіка, мабуть так, як Тебе до стихів” [88, с. 344]. 

Найпершими з поезій, що дійшли до нас, уважаємо вірші „Ідилія” та 

,,Село”, написані ще 1891 року, але надруковані лише через чотири роки у 

львівському часописі „Діло”. Зволікання із публікацією творів пояснюється 

передовсім небажанням автора робити загальнодоступним свій внутрішній 
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світ. Серед спогадів Б. Лепкого знаходимо: „Я писав дальше, прочитував 

написане Петрушевичові, слухав його добрих рад, – а все-таки віршів не 

давав друкувати. Я вважав їх чимсь так мені близьким, що не хотів іти з ними 

між чужих людей, між читаючий загал” [3, с. 374].    

Поступово Б. Лепкий усе більше самостверджується як поет і його 

твори починають дедалі частіше з'являтися на сторінках західноукраїнських 

періодичних видань: „Буковина”, „Діло”, „Зоря”, „Руслан” та ін. Щодо цього 

Є.-Ю. Пеленський зазначав: ,,Скласти повну бібліографію писань Богдана 

Лепкого в сучасних умовах – неможливо. Починаючи від 1895 р., друкував він 

свої писання майже в усіх галицьких часописах і в багатьох чужих” [47, с. 25].  

Чимало віршів так і залишились на газетних шпальтах, не увійшовши 

пізніше до збірок (серед них поезія „На крилах пісень”, присвячена Лесі 

Українці). А навіть ті, що увійшли, згодом не передруковувались і залишаються 

маловідомими сьогодні: ,,Був май на небі”, ,,В світ за очі!”, ,,Весна”, ,,З новим 

роком” (збірка “Листки падуть”), диптих ,,З весною”, представлений віршами 

,,Гей, весно, весно ти наша мати” й ,,На головці рута і калина” (,,Стрічки”). 

У найавторитетнішому зібранні творів письменника, упорядкованому 

М. Ільницьким, – „Лепкий Б.С. Твори у 2-х томах” [2] – нараховуємо лише 

9 поезій кінця ХІХ ст.: „Моя душа, як струна тая”, „Не раз обгорнуть 

безталанну душу”, „Дивний сум”, „Ми йшли з собою”, „Ідилія”, „Я вас 

жалую”, ,,Село” (тут він поданий без назви, що призвело до поширеної у 

наукових працях помилкової номінації твору за першим рядком – „Ліси 

дрімучі, тихі, сумовиті”), „Крушельницькій”, ,,Забула ти”. До цього списку 

можна помилково зарахувати вірш „Піду я в чисте поле”, під яким вказані 

місце й дата публікації – ,,Жуків, 1890”. Однак це, очевидно, помилка, яку 

допустив упорядник при передруці вказаного твору, оскільки в першоджерелі – 

,,Писання. Т. І.” [3, с. 174 – 175] він датується 1900-м роком.  

Важливою для поціновувачів і дослідників творчості письменника 

стала публікація двотомного видання „Богдан Лепкий. Вибрані твори” [1], 

упорядкованого Н. Білик та Н. Гавдидою. Тут уміщено ще кілька поезій, 
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датованих 1896 – 1899 роками, до цього невідомих широкому колу читачів: 

„Ходи зо мною!”, „За морем”, „Думка поета”, „Ой не гадай!”, а також цикли 

„За тобою!” та „Desperato”.  

У монографії В. Лева „Богдан Лепкий. Життя і творчість” [121, с. 33] 

знаходимо ще два вірші, написані у 1892 році: „Поганий ранок. Сонце пізно 

встало” й „А там далеко за горою”.  

О. Дзьобан та О. Петраш опублікували, з максимальним збереженням 

мови та стилю, листи Б. Лепкого до В. Щурата [88], де з-поміж іншого є й 

перша версія поезії ,,Сонет” (18 вересня 1896 р.). Це важлива знахідка, адже 

текст вірша дещо відрізняється від того, що увійшов згодом до збірки 

,,Листки падуть”. 

Аналіз ранньої лірики Б. Лепкого розпочнемо із генерики. 

Теоретичне осмислення проблеми літературних родів, жанрів (видів) та 

різновидів триває уже понад два тисячоліття – від античних часів й до 

сьогодення. Утім, якщо на рівні роду більш-менш усталеною є тричленна 

структура епос – лірика – драма, то питання жанрів, мабуть, справедливо 

вважається одним із найбільш неврегульованих аспектів поетики, зумовлене 

його історичною рухливістю, постійною еволюцією. Щодо цього слушно 

зауважує Т. Бовсунівська: ,,Межі, що відокремлюють літературу від 

нелітератури, як і межі розрізнення жанрів, мінливі, причому епохи відносної 

стійкості поетичних систем чергуються з епохами деканонізації та 

формотворчості. Будь-який жанр може запозичувати специфічні особливості 

інших жанрів та істотно міняти свій внутрішній лад і вигляд” [46, с. 8]. Крім 

того, й сам термін ,,жанр” не має єдиночитання в науковій літературі. В одних 

випадках він вживається для означення родових понять, в інших – видових, 

а подекуди й підвидових (різновидів). Тому мусимо зауважити, що викорис-

товуючи цей термін у дисертації, маємо на увазі тотожність: ,,жанр” = ,,вид”. 

У ранній поетичній творчості Б. Лепкий майже не виходив за межі 

одного роду – лірики (97 %). Лише твір ,,За морем!” класифікуємо як 

драматизовану ліро-епічну поему. Б. Мельничук, аналізуючи це міжродове 
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утворення в поезії Т. Шевченка, зазначає, що в таких творах ,,не тільки 

зростає питома вага діалогу, а й поглиблюється його функція: введений 

нерідко в найбільш напружений момент, він драматизує поему. Сам автор 

тоді немовби відходить, надаючи змогу героям вести дію самостійно” [139, 

с. 15]. Це твердження цілком підходить для характеристики зазначеної поеми 

Б. Лепкого.  

Щодо ознак лірики, то здебільшого вони простежуються у репліках 

персонажів, однак фіксуємо й суб’єктивне, емоційне висловлювання автора, 

яким наш поет різко обриває розповідь про жорстокі плани пана Вільзона і 

розкриває головну ідею твору – втікаючи від злиднів за кордон, емігранти не 

знаходили там кращого життя, а лише змінювали своїх господарів:  

Як лиш пробудиться і встане, 

Піде на ферму, всьо огляне; 

І що лиш хворе та погане,  

Геть прожене. Зменшить заплату 

Настільки, щоб покрити страту 

Свою. Вдову прожене з хати. 

За довг забере всьо до шмати 

Послідньої і… 

Люди, люди!  

Ви ті самі ту, там і всюди!.. [1, с. 60] 

Генологічну диференціацію ліричних творів Б. Лепкого ускладнює 

відсутність єдиної системи класифікації жанрів. Сучасні дослідники 

здебільшого беруть за основу характер проблематики твору (тематичний поділ) 

і відповідно виділяють лірику: пейзажну, урбаністичну, філософську, інтимну, 

різдвяну, великодню тощо. Однак зважаючи на міркування Б. Томашевського 

про те, що ,,теми вмирають, змінюються одні іншими, борються, іноді знову 

воскресають і т.д. Ніяких загальних норм у виборі ліричної теми нема” [189, 

с. 153], стає очевидним, що тематична класифікація за своєю природою тяжіє до 

безконечності. На ще один суттєвий її недолік вказує О. Романиця: ,,Попри 
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простоту, тематичний поділ не є універсальним, оскільки різні за тематикою 

твори можуть належати до одного жанру” [167, с. 166]. А тому він може бути 

радше одним із безсумнівно важливих аспектів генерики, проте не самостійним 

критерієм розмежування жанрів.  

Більш структурованим видається поділ лірики за типологічними 

ознаками. У 1976 році Г. Поспєлов, уважаючи медитативність основною 

рисою цього роду літератури, запропонував свою класифікацію. Російський 

літературознавець вирізняв лірику: медитативну, медитативно-зображальну, 

зображальну та розповідну (повіствувальну) [159]. Ця концепція лягла в 

основу пізніших наукових праць. Зокрема, М. Бондар у монографії ,,Поезія 

пошевченківської епохи. Система жанрів” поділив лірику на медитативно-

зображальну, медитативно-описову і медитативно-повіствувальну [49].  

Міркування Г. Поспєлова критично оцінив Ю. Клим’юк у праці 

,,Лірика Івана Франка як система жанрів”. З-поміж іншого він зазначає: 

,,Медитативність дуже умовно можна вважати основною ознакою лірики. 

Виходячи зі значення цього латинського за походженням слова – роздум, 

споглядання, самозаглиблення, переконуємося, що воно найкраще 

характеризує лише певні види лірики, скажімо філософську” [107, с. 28]. 

Натомість дослідник пропонує виокремлювати домінантною ознакою лірики, 

власне, ліризм. Аналізуючи це багатогранне явище, Ю. Клим’юк виділяє три 

основні його форми, пов’язані зі способом поетичного висловлювання, що 

характеризує взаємини ліричного героя й об’єкт змалювання: виражальність 

(експресивність), звернення (вокативність), зображальність (репрезентатив-

ність). Науковець так диференціює жанри: експресивні (літературна пісня, 

літературна веснянка, романс, думка тощо), вокативні (послання, присвята, 

епістола тощо), репрезентативні (гімн, сонет, ідилія, елегія тощо) [107, с. 29]. 

Ю. Клим’юк констатує, що в ,,межах кожного з цих розрядів можуть 

виділятися жанри за походженням, скажімо, нетрадиційні – (фольклорні) і 

традиційні, що ввійшли в певну літературу з європейських літератур, а 

також групи жанрів за іншими ознаками, залежно від способів і форм 
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вираження ліризму в художніх творах, скажімо, медитативні жанри тощо” 

[107, с. 29]. Таким чином репрезентативну лірику науковець поділив на:  

1) медитативні жанри (елегія, станси та вірш-медитація), 2) традиційні 

(гімн, сонет), 3) жанри тропової структури (вірш-алегорія). У межах 

вокативної лірики він виділив теж три групи жанрів: реферансні (послання, 

віршова присвята, епістола), некрологічні (епітафія, прощальне посмертне 

слово, поминальник), жанри умовної адресності (вірш-заклик, віршове 

повчання) [107]. 

Групування окремих жанрів за спільними типологічними ознаками 

призвело до виникнення нового поняття в літературознавстві – метажанр. 

Зокрема, В. Назарець метажанровим утворенням уважає адресовану лірику, 

до якої зараховує послання, віршований лист та присвяту. Науковець 

зауважує: ,,Ці жанри в межах окресленої групи виявляють ознаки певної 

структурно-семантичної спорідненості, зокрема підкресленої настанови на 

адресацію та діалогізацію поетичного тексту [144, с. 7]. 

Доцільність використання терміна ,,метажанр” як і ,,мегажанр” ставить 

під сумнів А. Ткаченко: ,,На мій суб’єктивний (виділення авторське. – Р.П.) 

погляд, вони мало що істотного додають до старих добрих родів, видів, 

різновидів, жанрів, жанрових різновидів тощо [185, с. 83]. Натомість 

дослідник пропонує свій триступеневий поділ лірики. Так, на рівні роду він 

фіксує наступні різновиди: з погляду виражального (автопсихологічна / 

рольова; медитативна / суґестивна); з погляду тематики (пейзажна / 

урбаністична, інтимна / соціальна, міфопоетична / культуральна тощо); з 

погляду емоційної тональності (мінорна / мажорна, героїчна / комічна, 

драматична / ідилічна, експресивна / розважлива тощо). На наступному рівні 

(вид) науковець пропонує розрізняти: віршовану або поезію (та її різновиди); 

драматизовану або рольову (та її різновиди); прозову (та її різновиди). На 

рівні жанру маємо оду, пісню, епіталаму, романс, гімн, пеан, панегірик, 

мадригал, дифірамб, проповідь, молитву, пародію, гумореску, сатиру, ідилію, 

елегію, пастораль, епітафію тощо (та їх різновиди) [185, с. 83].  
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Для комплексного вивчення ліричних віршів Б. Лепкого доцільним 

видається комбінований підхід з урахуванням тематики, композиційних 

особливостей, форми тощо. Тому в нашому дослідженні синтезуємо три останні. 

Аналіз лірики як роду проводимо згідно з класифікацією А. Ткаченка.  

Упродовж першого періоду творчості Б. Лепкий писав здебільшого 

автопсихологічну лірику (94 %) (,,Був май на небі і на світі”, ,,Думка поета”, 

,,Поганий ранок, сонце пізно встало” тощо). Рольові форми репрезентовані 

двома віршами: ,,В світ за очі!” та ,,З новим роком!”. У протиставленні 

медитативна – суґестивна лірика спостерігаємо майже однорідну картину. 

Усі, за винятком двох, твори є літературною фіксацією медитатацій автора. 

Лише вірші ,,Дивний сум” й ,,А там далеко за горою” вважаємо суґестивними. 

Суґестію також простежуємо у першій строфі поезії ,,Так тихо довкола, так 

пусто, так сумно…”, однак загалом твір має більше ознак медитативної лірики.  

У тематичному аспекті А. Ткаченко пропонує протиставлення 

,,пейзажна” – ,,урбаністична” лірика. Утім, ця опозиція видається неточною, 

оскільки пейзаж може бути й урбаністичним (міським). Більш доцільно, на 

нашу думку, вжити термін ,,натуралістична” (від. лат. natura – природа) 

лірика замість ,,пейзажна”.  

Чимало ранніх віршів Б. Лепкого присвячені опису природи, 

природних явищ (17 %) (диптих ,,З весною”, ,,Я вас жалую”, ,,Був май на небі 

і на світі” тощо), урбаністична тема розкрита у творі ,,Поганий ранок, сонце 

пізно встало”. Провідною в окреслений період є інтимна лірика (75 %) (цикл 

,,За тобою!”, ,,Ходи зо мною!”, ,,Ой не гадай”, ,,Забула ти той чар розмови”, 

,,В очах Твоїх я небо виджу” тощо). Соціальна тема розкривається у 16 % 

поезій (,,Крушельницькій”, ,,Ідилія”, ,,В світ за очі!”).  

З погляду емоційного вираження фіксуємо майже однорідну мінорну 

тоналість (95 %). Піднесена, мажорна інтонація відчувається лише у віршах 

,,З новим роком”, ,,Злеліяв я Тебе в думках своїх злеліяв”, ,,Ходи зо мною!”. 

Драматичну тональність фіксуємо у творі ,,В світ за очі!”, а ідилічну – 

у віршах ,,Ідилія” та ,,Село”.  
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Жанри розрізняємо згідно з класифікацією Ю. Клим’юка, щоправда, 

з деякими заувагами В. Назарця. 

Експресивні жанри в ранній ліриці Б. Лепкого найбільше представлені 

думками (30 % від усіх віршів) (,,Думка поета”, ,,Часом здаєсь мені, що всьо 

то привид, мрія” та ін.). Ю. Клим’юк зауважив, що жанр думки тісно 

пов’язаний з тональністю смутку або трагізму [107, с. 65]. 

Поезію ,,Ой не гадай!” класифікуємо як літературну пісню. Серед 

характерних ознак цього жанру Ю. Клим’юк виділяє велику кількість 

рефренів та типових для народних пісень зачинів ,,Ой” [107, с. 75]. І те, і те 

фіксуємо у вірші Б. Лепкого. 

Малопродуктивним в окреслений період виявився й жанр літературної 

веснянки. Його фіксуємо у двох творах (,,Весна”, ,,З весною”). 

Репрезентативні жанри представлені елегіями ,,Дивний сум і туга”, 

,,Не раз обгорнуть безталанну душу”, ,,Так тихо довкола, так пусто, так 

сумно” та ін. Загалом у межах цього жанру написано 7 віршів. Ольга 

Камінчук, аналізуючи творчість українських поетів-представників епохи 

декадансу (серед яких і Б. Лепкий), зауважує: ,,Характерними рисами 

елегійної лірики декадансу є естетизація настроїв смутку і туги, 

акцентування духовної цінності скорботи за незворотно втраченим минулим 

як образом ідеалу, важливою є знакова роль цвинтарних мотивів” [99, с. 347]. 

Прикладів віршів-ідилій маємо лише два – ,,Село” та ,,Ідилія”. Щодо 

останнього, то в ньому є елемент адресованості (,,Пам’яті батька”), однак сам 

факт присвяти не є визначальним при класифікації її як жанру. З’ясовуючи 

термінологічний статус поняття присвяти, М. Ґаспаров зафіксував його 

подвійну семантику: ,,1) вказівка автором особи, честь або пам’ять якої він 

має намір вшанувати своїм твором; як правило, передує самому творові, 

може бути лаконічною або більш розлогою […] (це визначення, найкраще 

підходить для характеристики присвяти ,,Ідилії” Б. Лепкого. – Р.П.); 

2) поетичний жанр – віршоване звернення до певної особи (інколи – до 

пам’ятного для поета місця, якоїсь побутової реалії […]), що містить мотиви 
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звернення, характеристику адресата або самого автора; у цьому випадку 

може зближуватись із посланням” [76, c. 290].  

У межах жанру присвяти В. Назарець виділяє 4 тематичні різновиди: 

ситуативна, асоціативна, латентна, інтроспективна [144, с. 14]. 

В окреслений період Б. Лепкий найчастіше присвячував свої твори 

дружині Олександрі (,,Олександрі Л.”), зокрема, це увесь цикл поезій 

,,За тобою!” та окремі вірші ,,Ходи зо мною!”, ,,Ой не гадай!”. Їй же, очевидно, 

адресований і вірш ,,Сонет”, у заголовковому комплексі якого знаходимо − 

,,Присвята О. Л.”. Для усіх цих творів характерна ситуативна адресація. 

Наприклад, твір ,,Ходи зо мною!” має присвяту ,,Олександрі Л. в день 2 лютого 

1897”, що збігається із датою їх вінчання в коломийській міській церкві.  

Асоціативну присвяту фіксуємо у вірші ,,На крилах пісень”. Тут 

у заголовкому комплексі знаходимо рубрику ,,Прочитавши збôрникъ поезій” 

(очевидно, мова йде про однойменну збірку поезій Лесі Українки”), а також 

власне присвяту ,,Лесѣ Украинцѣ”. 

Жанрова форма послання представлена в поезії Б. Лепкого 

громадянським посланням з одичною настановою. В. Назарець зазначає, що 

ця тематична модифікація ,,відзначається підкреслено урочистою, піднесеною 

емоційною атмосферою і спрямована на пафосне звеличення та уславлення 

свого внутрішньотекстового адресата” [145, с. 95]. Зразком подібного 

адресованого тексту в поезії Лепкого є вірш ,,Крушельницькій”, присвячений 

постаті відомої української співачки та педагога Соломії Крушельницької. 

Поезія ,,В світ за очі!” має всі ознаки вірша-монологу, в якому оповідь 

ведеться від імені жінки. Загалом вірш астрофічний, проте посередині твору 

4-ма катренами виокремлено сповідь-молитву до Всевишнього та Матері 

Божої. Принагідно зауважимо, що практично вся поетична творчість 

Б. Лепкого пронизана елементами сакрального. Це цілком закономірно, адже 

він був сином греко-католицького священика і виховувався в глибоко 

релігійній сім’ї. Крім батька письменника, церковним діячем був і дідусь по 

материній лінії – о. М. Глібовицький, – який безпосередньо брав участь у 
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вихованні малого Богдана. Саме дідусь, як згадував Б. Лепкий, познайомив 

його з постаттю видатного М. Шашкевича, який, до слова, теж був 

священиком. Захоплення творчістю о. Маркіяна згодом лягло в основу цілого 

циклу віршів ,,Для ідеї”.  

Тропи. Однією з базових властивостей художньої літератури, що 

вирізняє її з-поміж інших текстів, є образність мовлення. Щодо можливостей 

розширення змістової структури слова та його експресії О. Потебня зазначав: 

,,Немає такого стану мови, при якому слово тими чи іншими засобами не 

могло б набути поетичного значення” [160, с. 210]. Власне, отими засобами 

здебільшого слугують тропи, в основі яких лежить металогія – вживання слів 

у переносному значенні. Варто зауважити, що кількість тропів у поетичних 

текстах значно більша, аніж в прозових. М. Ґаспаров, провівши статистичне 

обстеження творчості класиків російської літератури, наводить такі цифри: 

,,Тропеїчність прози Пушкіна і Толстого – 2-3 %, а тропеїчність віршів 

коливається від 12 % у Некрасова (і 5 % в Пушкіна, коли він хоче писати по-

народному просто!) до 80 % у пізнього Мандельштама і раннього 

Пастернака” [72, т. 4, c. 380]. При цьому 80-відсоткова тропеїчність, на думку 

вченого, є ,,верхньою межею” до перетворення вірша в загадку. Утім, 

нагромадження металогічних конструкцій не завжди показове для оцінки 

майстерності автора. Тут, мабуть, доцільно говорити не лише про кількість, а 

й про якість. Слушним видається міркування І. Франка про те, що поезія 

,,найкраще осягається найпростішими способами, комбінаціями конкретних 

образів, але так упорядкованими, щоб вони, мов знехотя, торкали найтайніші 

струни нашої душі, щоб відкривали нам широкі горизонти чуття і життєвих 

відносин” [194, т. 31, с. 272].  

Термін ,,троп” як родове поняття в сучасному літературознавстві не 

дискутується, тоді як його видове розмаїття досі не має єдиного підходу до 

вивчення. У нашому дослідженні за основу беремо класифікацію, запропоновану 

А. Ткаченком, яка видається найбільш логічною та деталізованою. 

Суперечливі аспекти доповнюватимемо твердженнями інших науковців. 
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Аналіз металогічної мови Б. Лепкого окресленого періоду творчості 

розпочнемо з порівняння. Сучасні дослідники здебільшого розглядають його 

структуру за двома критеріями: семантичним та формальним. На думку 

Л. Мацько, перший із них визначає порівняння як тричленну єдність: суб'єкт 

порівняння (те, що порівнюють), об'єкт порівняння (те, з чим порівнюють) і 

спільна ознака, за якою вони порівнюються (форма, властивість, колір, розмір 

тощо) [190, с. 507]. Майже аналогічне твердження пропонує А. Ткаченко, який 

зазначає, що „порівняння (comparatio) включає в себе два члени: компарандум 

(те, що порівнюють), компаратум (те, з чим порівнюють) і терціум 

компараціоніс (спільну підставу, якість, властивість, подібність)” [186, с. 243]. 

За формальним критерієм порівняння розмежовують на прості та 

розгорнуті. У простих порівняннях компарандум та компаратум зіставляють за 

однією або кількома однорідними ознаками. Таке зіставлення відбувається за 

допомогою сполучників або ж безсполучниковим шляхом. Останні 

поділяємо на 3 групи в залежності від способу творення: 1) за допомогою 

предиката; 2) з пропуском сполучникової компаративної зв’язки; 3) у вигляді 

придієслівного іменника у формі орудного відмінка.  

Упродовж першого періоду творчості Богдан Лепкий найчастіше 

використовував прості порівняння (70,8 %), більшість з яких утворена за 

допомогою сполучників. Помітно домінують індивідуально-авторські: 

Прийде ніч, як той крук [2, с. 82], Моя душа, як струна тая [2, с. 32], 

І мріями Тебе, мов чарами, обвіяв [1, с. 52], Гурток людей, немов сім’я одна 

[2, с. 154], Мої мислі наче тінь поступають [1, с. 52], З домів, як з нор, 

вилазять чорні тіні [121, с. 33], Мої думи літають, як мушка [1, с. 52] та ін... 

Значно рідше поет використовував загальновживані порівняння, проте не 

обійшлося без запозичень з фольклору: І лице румяне як малина [8, с. 32], 

Ставок з водою, ясною, як шкло [2, с. 154], Летіли скоро вечірні години / 

Немов стріла [9, с. 77], И бѣднû дѣти наче пташенята [5, с. 1].  

Частотність вживання різних сполучників має такий вигляд: як (51,4 %), 

мов (20 %), наче (11,4 %), немов (11,4 %), неначе (2,9 %), чим (2,9 %). 
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За словами Ю. Маковецької-Гудзь, сполучник ,,як” є типовим для народних 

та художніх порівнянь [133, с. 9]. 

З-поміж усіх простих порівнянь жодне не повторюється, крім тих, де 

компаратум – море: А панський лан – як море те одно [2, с. 79], І та розпука, 

як бездонне море [2, с. 79], В моїй душі, неначе в морі [1, с. 51]. Це цікаво, 

адже для Лепкого образ безкрайньої водойми був абстрактним до літа 

1911 року. Саме тоді поет здійснив мандрівку по Адріатичному морю. 

Кількість порівнянь із безсполучниковим типом зв’язку набагато 

менша. Фіксуємо лише 5 у формі орудного відмінка: А за нею журавлї 

ключами / Попід небо тягнуть, над полями [8, с. 32], Піднятись хоче. Але 

болі [...] / Нутро огнем палять [1, с. 56], Сяти вони будуть чистою 

сльозою [1, с. 53], Ми пробоєм ідем проти ночі [2, с. 207], Блакитом 

чистим хвиля лине [1, с. 51]. Безсполучникові порівняння з пропуском 

сполучникової компаративної зв’язки представлені лише одним зразком: 

И очи зо́рѣ ясні́и [4, с. 1]. 

Натомість доволі часто поет звертався до розгорнутого порівняння, що, 

за словами А. Ткаченка – ,,будується на єдиному, проте деталізованому 

зіставленні, завдяки розростанню якого витворюється поширене уподібнення” 

[186, с. 245]. Частка таких порівнянь у віршах першого періоду творчості 

Б. Лепкого становить 20,2 %. Наведемо кілька прикладів: Розпливсь, наче 

тінь, мов мрака над водою, / Як той далекий спів, що в тихий вечір лине /  

По цвітах, по траві, з вечірньою росою / І в темнім лісі ген – поміж ярами 

гине [1, с. 63], Злеліяв я Тебе в думках своїх, злеліяв, / Як тую цвітку свіжу, 

вонну, чисту [1, с. 52], Не прийдуть, бо їх гірше жахає, / Чим мисливого 

певна рушниця: / Той спокій, що над вами витає, / І той черв, що під вами 

гніздиться [2, c. 77] та ін.  

Частотний коефіцієнт (ЧК) усіх порівнянь становить 3,8.  

Одним із основних тропів у поетичному арсеналі Б. Лепкого є 

метафора. З античних часів у теорії літератури побутує тлумачення метафори 

як скороченого порівняння. Так, Арістотель стверджував, що ,,метафори, 
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очевидно, будуть і порівняннями, а порівняння, позбавившись [лише одного] 

слова [,,як”], – метафорами” [186, с. 242]. Однак така дефініція понять 

ігнорує структурні особливості зазначених тропів. Для порівняння 

характерна наявність обох частин зіставлення (те, що порівнюють і те, з чим 

порівнюють), тоді, як у метафорі компаративний елемент відсутній. Про це 

свого часу зазначав М. Довгалевський, а також сучасні науковці Л. Кравець 

та О. Ткаченко.  

Варто також зауважити, що в літературознавстві деяку плутанину 

викликає розмежування синонімічних термінів уособлення та персоніфікація як 

різних видів метафор. Слушним видається міркування А. Ткаченка, який 

пропонує об’єднати їх під „аксіоматичним і поки що нетермінологічним 

поняттям оживлення” [186, с. 252]. Цей вид метафори утворюється шляхом 

перенесення ознаки з ,,живого” на ,,неживе”. Якщо ж процес відбувається у 

зворотному порядку, то його автор пропонує називати ,,оречевленням”. 

У(роз)подібнення за схемою ,,живе” – ,,живе” А. Ткаченко трактує як 

,,міжперсонне уподібнення”. Опозиційною парою до нього постає 

,,у(роз)подібнення предметів, речей, явищ, аспектів зовніпокладеного людині 

світу, проектованих ніби на себе самих” [186, с. 252], яке науковець номінує 

,,позаперсонним уподібненням”. 

Частотний коефіцієнт метафори в ранній творчості Б. Лепкого 

становить 5,1.  

Найчастіше поет застосовує оживлення – у 70 % випадків. Показово, 

що частка побутових метафор у межах цього виду дуже незначна і 

становить лише 5,5 %: Поганий ранок. Сонце пізно встало [121, с. 33], Сідало 

сонце за верхами [1, с. 56] Весно! Ти знов до нас ідеш [9, с. 71], И вѣтеръ 

завывавъ и прошибавъ намъ тѣло [5, с. 1]. Решта прикладів дають нам краще 

уявлення про кропітку роботу автора над ,,художністю” своїх віршів: 

За хмарами сонце дрімає [1, с. 51], Лиш гроби тут лягли мовчаливі, / Раз 

лягли і не хочуть вставати [2, с. 76], Роса перлиста тремтіла на цьвітї 

[9, с. 77], За ними доля йде з неумолимим буком [2, с. 33], Прийде ніч, як той 
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крук, / Витягає сто рук, / Запускає сто кігтів у душу [2, с. 82], И въ тую 

хвилю роспука крылата / На насъ злетѣла и пôдъ свои крыла / Мене нещасну 

зъ дѣтьми обôймила [5, с. 1], А там і церква. Хрест на ній підтятий / 

До неба зняв блискучі рамена [2, с. 154]. 

Дуже рідко Б. Лепкий вдавався до оречевлення (2 %): Й даремно серце 

рву і мозок сушу [2, с. 79], Чи так, як другі, прислонити очі [2, с. 79]. 

Натомість поет активно експериментував із позаперсонним уподібненням 

(18 %): Як лиш зірка над лїсом затліє [8, с. 32], Надій моїх дугу світлясту, 

променисту / Я розіп’яв тобі над головою [1, с. 52] Але прецінь нам світить 

надія [2, с. 208], Не раз обгорнуть безталанну душу / Незнані смутки сірі і 

тривога [2, с. 53], І поки струна тих пісень не трісне [1, с. 79], Не зманила 

Тебе чужа слава, / Що хоть світить, та серця не гріє [2, c. 207].  

Частка міжперсонних уподібнень становить 10 %: І той черв, що під 

вами гніздиться [2, с. 76], А серце рветь ся и скимить зъ роспуки [5, с. 1], 

Видно, дуже серденько тужило [2, с. 207]. 

Кілька разів наш автор використав розкриті метафори. Наведемо приклад 

із вірша ,,За морем!”: Погасло сонце. Лампа ночі / Встає над пальмами 

гнучкими. / Встає, виходить і блідими / Лучами кидає поволі / По небу, морю 

і по полі. / Довкола тихо, як в пустині / В заранє бурі. В блідо-синім / 

Місячнім світлі на мураві / Бездушний труп лежить кервавий [1, с. 58].  

У ранній поезії Б. Лепкого фіксуємо також багато епітетів (ЧК – 2,8). 

На важливість вивчення цього тропа вказує І. Барчишина: ,,Особливо 

продуктивним є дослідження епітетних структур у поезії кінця ХІХ – початку 

ХХ ст., адже саме в цей період відбувається становлення нового 

модерністичного письменства, що значною мірою впливає на особливості 

стилю письменників доби” [39, с. 4]. 

У літературознавстві епітет ототожнюють із терміном художнє 

означення, яке протиставляється означенню логічному. Однак коли мова йде 

про вірші, з таким розмежуванням погоджуються не всі науковці. Тут варто 

згадати про цікавий історико-літературний факт, описаний Р. Якобсоном: 
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,,Коли 1919 р. московський лінґвістичний гурток обговорював проблему 

обмеження та визначення сфери epitheta ornantia, Володимир Маяковський 

виступив зі ствердженням, що для нього будь-який прикметник, що 

використовується у поезії, уже є поетичним епітетом, навіть ,,большой” у 

назві ,,Большая Медведица” або ,,большой” і ,,малый” у таких назвах 

московських вулиць, як Большая Пресня і Малая Пресня. Інакше, 

поетичність – це не просто доповнювання мовлення риторичними 

прикрасами, а загальна переоцінка мовлення та усіх його компонентів” [178, 

с. 485]. Цю думку підтримав І. Качуровський, а також сучасний мовознавець 

Л. Шутова, яка, зокрема, зазначає: ,,Зважаючи на те, що поетичний світ – 

самоцінний, самодостатній, епітетом у поезії варто визнати стилістично й 

експресивно маркований тропеїчний атрибут художнього мовлення із 

значними потенційними конотативними можливостями. Тому в поезії кожне 

означення ми вважаємо епітетом” [204, с. 4]. 

Однак таке судження заперечує О. Волковинський: ,,Процес означення 

якості чи буквальна номінація прикмети ще не передбачає створення 

епітетної структури. Наприклад, не можна апріорі стверджувати, що 

означення ,,срібний” є епітетом. Якщо цей атрибут стане частиною структури 

,,срібний злиток”, то матимемо радше логічне означення, що за природою є 

автологічним. Однак і включення означення до певної структури не завжди 

достатнє, щоб з максимальною точністю та переконливістю визначити 

художньо-функціональні особливості тієї чи тієї структури. Якщо, 

наприклад, зустрінемо це ж словосполучення в певному контексті (,,срібний 

злиток душі”), то зможемо відчути посилення умовності й асоціативності, 

актуалізацію внутрішньої форми на рівні мікрообразу” [66, с. 273]. 

У нашому дослідженні за основу беремо міркування О. Волковинського, 

а тому означення в ранніх віршах Б. Лепкого: Платок маленький, 

полотняний [1, с. 58], Голодний хлоп в старій, подертій свиті [2, с. 154], 

Плащ подати / Той білий, легкий [1, с. 55] і под. уважаємо логічними та 

відмежовуємо від епітетів.  
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Щодо художніх означень, то упродовж 1890-1899 рр. поет здебільшого 

послуговувався загальновживаними епітетами: Упав на землю, і повіки / 

Закрили зимні, скляні очі [1, с. 58], Ніч кінчиться, гаснуть зорі / Наступає 

біла днина [2, с. 150], Де вічний біль, і плач гіркий, і стони [2, с. 79], Даремна 

струя мудрих, зимних слів! / І злобних душ даремна їдь-отрута [1, с. 61], 

Туман сріблистий вкрив діброви [1, с. 62], Так тихо довкола – аж серце 

гаряче / Холоне від того спокою [1, с. 52], На вôзъ ми сѣли. Щаслива дорога 

[5, с. 1], Тяжка дорога, серце моє, / Тернистий путь [1, с. 66], Незнані 

смутки сірі і тривога [2, с. 79], Сяє сонцем ясним, променистим, / Віддихає 

воздухом перлистим [8, с. 32] та ін.  

Утім, автор намагався творити й нові ,,не затерті” форми. Зокрема, до 

оказіональних епітетів зараховуємо такі: Я чую, що-м сильний Тобою [1, 

с. 53], Зварена кров у людських жилах / За подихом його ласкавим / Житєм 

на ново била жвавим [1, с. 56], Не йди в його плюгавий слід [9, с. 70], Минуло 

ся і днесь нема менї потреби / Безвіря чорного лякати ся приміт [6, с. 1]. 

Метонімія в ранніх віршах Богдан Лепкого трапляється вкрай рідко 

(ЧК – 0,8). Для аналізу цього тропу беремо за основу класифікацію, 

запропоновану А. Ткаченком, який виділяє такі види перенесень значень слів: 

1) ім’я творця замість його творів; 2) назва матеріалу замість речі, 

виготуваної з нього; 3) назва вмістилища замість вмісту; 4) назва якоїсь 

речової ознаки замість людини (гурту, колективу, соціальної чи національної 

диференціації тощо); 5) назва місця помешкання чи перебування людей 

замість самих мешканців чи їхніх дій; 6) назва властивості чи якості 

замість їх носія; 7) назва одномоментної зовнішньої дії замість її 

внутрішньої мотивації (наслідок замість причини); 8) кількісна метонімія, 

або синекдоха [186, с. 254-255]. 

У ліриці Лепкого знаходимо три приклади називання властивості чи 

якості замість їх носія:  – Гей, вйо, карий! Гатьта, гніда, / Краймо лемешем 

землицю [2, с. 150], Чи блескъ ярко́го промѣня / Подру́жокъ спѣвы и квѣты / 

Спинити суму не въ силѣ? – / Чомъ бы спѣвочôй тужити? [4, с. 1]. Фіксуємо 
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майже стільки ж випадків використання синекдохи. У вже згадуваній 

класифікації А. Ткаченка наведено 10 її різновидів: а) частина замість 

цілого; б) ціле замість частини; в) однина замість множини; г) множина 

замість однини; ґ) власні імена у значенні загальних; д) загальні імена у 

значенні власних; е) рід замість виду; є) вид замість роду; ж) означена 

величина замість неозначеної; з) неозначена величина замість означеної. 

Упродовж 1890-1899 рр. Б. Лепкий апробував лише чотири із зазначених 

видів кількісної метонімії: 

1)  на означення частини замість цілого: Мы не кидаємъ родиннои стрѣхи / 

За-для багатства, анѣ за-для втѣхи [5, с. 1]; 

2)  застосування однини замість множини: З-під них, не вирве дум моїх, 

ні пісні. / І поки струна тих пісень не трісне, / Сяти вони будуть 

чистою сльозою [1, с. 53]; 

3) застосування множини замість однини: З бавовни пухи, / Немов 

сніжисті білі мухи [1, с. 56]; 

4)  використання загальних імен у значенні власних: И Ты, Великій, що 

правишь надъ свѣтомъ [5, с. 1]. 

Також наш поет кілька разів використав гіперболу (ЧК – 1,03). 

Б. Іванюк у відповідній статті ,,Лексикона загального та порівняльного 

літературознавства” так описує функціонування цього тропа: ,,Найпоказовіші 

можливості Г. демонструє в просторово-часових вимірах худож. реальності 

тв. та сюжетній поведінці персонажів як фольклор., так і літ. походження” 

[123, c. 124]. Опозиційним гіперболі традиційно вважають мейозис. 

А. Ткаченко зауважує: ,,Протилежний до гіперболи троп – мейозис [...], що 

полягає в означувальному применшенні означуваного у схожих із 

гіперболою функціях та виявах” [186, с. 262]. Однак варто звернути увагу на 

те, що у всіх інших випадках ,,антонімічність” є характерною при 

виокремленні видів або підвидів у межах одного тропа. До прикладу, 

,,оживлення” і ,,оречевлення” вважаємо різновидами метафори, вживання 

,,однини замість множини” і ,,множини замість однини” – підвидами 
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метонімії (різновидами синекдохи). Зважаючи на це, доцільним видається 

розгляд художнього перебільшення та применшення як видів гіперболи. 

Такий підхід не є чимсь принципово новим у літературознавстві. Ще 

М. Довгалевський у праці ,,Сад поетичний” писав: „Гіпербола, або 

перебільшення, – це таке [явище], коли вживаємо якесь слово або речення, 

збільшуючи або зменшуючи неймовірно його зміст” [89, c. 40].   

Задля уникнення термінологічної плутанини, пропонуємо запозичити з 

давніх риторик поняття ауксесис (грец. αυ´ξεσις) на позначення художнього 

перебільшення як виду гіперболи. Власне, звідти ж у науковий обіг потрапив 

термін мейозис (грец. µείωσις). 

Віднайдені зразки гіперболи у віршах Б. Лепкого окресленого періоду 

мають чітку фольклорну основу і практично не дають нам інформації для 

розуміння ідивідуально-авторського стилю. Наведемо кілька прикладів, у 

яких простежено ауксесис: Єго діла мерзкі, погані, / Прокляв і оплював весь 

сьвіт [9, с. 70], Куди, куди? Чи там де людське горе, / Де вічний біль, і плач 

гіркий, і стони [2, с. 79], Сейчас і води потемніють / В глибокім, безконечнім 

морі [1, с. 51], Ой не гадай, / Що я Тебе возьму й полину / За світа край 

[1, с. 66], Туман сріблистий вкрив діброви, / І сум був без кінця, без міри  

[1, с. 62]. Мейозис поет застосував лише двічі: Ах, мій Боже! / Хвилини 

вільної не маю [1, с. 55], Ані днини нема, / Ні години нема, / Щоби я з того 

суму не гинув [2, с. 82]. 

Лише один раз автор використав іронію: В нім хрестик зношений, 

бляшаний, / Десь з Зарваниці, і дві грудки / Землі рідної. / От добутки! / От 

всі маєтки твої, хлопе! [1, с. 59]  

Поетичний синтаксис. Для створення оригінальних форм образного 

вираження власних думок і почувань поет експериментував із стилістичними 

фігурами. На відміну від тропів, які здебільшого функціонують на 

лексичному рівні, фігури охоплюють більші текстові межі та є основою 

розбудови синтаксичних одиниць, хоч це розмежування не є чітким. Зокрема, 

розгорнута метафора формально більше схожа на фігуру, аніж на троп. Таких 
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прикладів є чимало, що зумовлено їх постійною взаємодією і частковим 

виконанням тотожних функцій. Щодо цього слушно зауважує Л. Мацько: ,,І 

тропи, і фігури – це певне переосмислення з різною мірою зміни семантики. 

Тому тривалий час терміном ,,фігури” називали і фігури, і тропи в тому 

розумінні, що і першим, і другим властива фігуральність (образність)” [138, 

с. 53]. На гадку А. Волкова, учення про стилістичні фігури було 

систематизовано римським автором Квінтіліаном, який визначив такі механізми 

їхнього творення: 1) додавання складника, тобто різні види повторень: анафора, 

антиклімакс, багатосполучниковість, епістрофа, епіфора, клімакс, симплока; 

2) відкидання складника: безсполучниковість, еліпс, зевгма; 3) переставлення: 

інверсія, хіазм тощо; 4) заміна одного складника іншим – це тропи, які, з 

погляду сучасної поетики, не належать до фігур. Окрему групу складають 

риторичні фігури: риторичні звертання, ствердження, оклик (вигук). 

Основу поетичного синтаксису Б. Лепкого становлять повтори. 

З-поміж них найчастіше він використовував анафору (ЧК – 4,2). 

У переважній більшості (92 %) єдинопочаток рядків фіксуємо на невеликих 

проміжках тексту – в межах однієї строфи: Ми йшли з собою. Тихий май. / 

Зелений май розцвівся, / Ми йшли з собою, де ручай, / Як вуж лугами вився. / 

Ми йшли з собою. Ранок був, / Черемха біла цві́ла… [2, с. 108], При Тобі я 

чую, / Що я живу, а не лишень існую, / Що я живу життєм, що рвесь без 

впину / До мрій нових і до нового чину [1, с. 53], Тихо люди! / Він щось показує 

на груди, / Він щось говорить! [1, с. 57], Що твої сьпіви чарівні? / Що цьвітів 

вонь з діброви? / Я чую стони голосні, / Я чую запах – крови [9, с. 72] та ін. 

Помітно менше (6 %) маємо прикладів, де ця стилістична фігура витримана 

між рядками різних строф. Вірш ,,Забула ти той чар розмови” з циклу 

,,Desperato” найкраще ілюструє усвідомлення поетом функцій і можливостей 

такої анафори. Композиційно твір складається з двох частин. Підтемою 

першої є звернення-докір героя до ліричної героїні. Усі строфи цієї частини 

починаються фразою ,,Забула ти той”, що, з одного боку, слугує засобом 

увиразнення окремих деталей цілісного образу, а з іншого – акцентування 
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уваги читача на найважливішій думці окресленого текстового фрагмента. 

Далі автор різко протиставляє свого героя ліричній героїні, що 

супроводжується видозміною анафори (втрачається вказівний займенник 

,,той”), а в наступній строфі вона й зовсім зникає. У місці ,,усічення” 

єдинопочатку посилюється логічна пауза між підтемами вірша, а також 

контраст при переході від мінорної до мажорної інтонації:  

Забула ти той чар розмови 

У вечір тихий, вечір сірий. 

Туман сріблистий вкрив діброви, 

І сум був без кінця, без міри. 

 

Забула ти той жар могучий, 

Що вперше відзивався в груди – 

Покрили небо чорні тучі, 

Ходім до хати, буря буде! 

 

Забула ти той блеск таємний, 

Що наші розпалив зіниці –  

Впав грім, як меч сталений, зимний, 

І дві нараз звалив ялиці... 

Забула ти. – А я і нині, 

Хоть тілько, тілько літ минуло, 

Немов крізь хмари виджу сині 

Всьо – як, коли і де що було. 

 

І виджу – виджу, ясно – чую 

Твій кождий подих, кожде слово, 

Наново ти мене чаруєш, 

Терплю і мучуся наново  

[9, с. 73]. 

Б. Лепкий розширював свої експерименти з повторами і за межі 

конкретного твору. У згаданому вище циклі знаходимо міжвіршеву анафору. 

Зокрема, близькі за змістом поезії з помітками ,,Non molto riteuto” та ,,Grave” 

починаються фразою ,,Часом здаєсь мені, що всьо то”.   

Значно менше уваги поет приділяв єдинокінцівкам рядків. Епіфору він 

апробував лише тричі (ЧК – 0,8): Подайте руку! Киньте добре слово / Мов 

ту котву. Може, того слова / Я вчіплюсь, вийду, відживу на ново? [88, с. 342], 

Ані днини нема, / Ні години нема, / Щоби я з того суму не гинув [2, с. 82], 

Докола хати білим цьвітом вкрив ся / Вишневий сад. / При хатї ґанок звільна 

затїнив ся, / На нім в зелене листє хміль розвив ся, / Цвив виноград [9, с. 77]. 
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Останній із наведених зразків дискусійний, бо в сучасній літературній 

українській мові ,,ся” вважаємо постфіксом, який виконує словотвірну 

функцію (вказує на дію спрямовану на себе) і є частиною дієслова. 

Відповідно його наявність у кінці кількох суміжних рядків поетичного 

тексту, можливо, доцільніше розглядати як риму. Однак етимологічно ,,ся” – 

це зворотній займенник у значенні ,,себе”. Щонайважливіше, його активне 

функціонування досі зберігають західноукраїнські говірки, які свого часу 

були основою мови нашого поета.  

Нерідко у фольклорі, а відтак і в ранніх творах Б. Лепкого, повтором 

окремого слова або словосполучення зв’язується кінець синтаксичної 

одиниці з початком наступної. Зважаючи на спосіб творення, іноді цю 

стилістичну фігуру називають зіткненням чи стиком. Однак таку номінацію 

А. Ткаченко слушно вважає ,,недоладною” через калькування рос. ,,стык”. 

Натомість вчений пропонує зупинитися на використанні питомо 

українського терміна – підхоплення, а з іншомовних – на епанадиплозисі. 

У нашому дослідженні послуговуємось вітчизняним варіантом.  

Частотний коефіцієнт підхоплення становить 1,1: Наши̂ мамуня вже 

продали хату – / Хату продали, стайнѣ и коморы [5, с. 1], Попід небо 

тягнуть, над полями, / Над полями дрібними, вузкими [8, с. 32], Гей, чи чули 

люди! Вийдїть з хати, / Вийдїть з хати, весну зустрічати [8, с. 33], То вже 

мене нема, то вже я і розплився. / Розпливсь, неначе тінь, мов мрака над 

водою [1, с. 63]. 

Кільцеву будову рядка (анадиплозис) поет застосував лише двічі: 

Злеліяв я Тебе в думках своїх, злеліяв [1, с. 52], Почасти ніби сплю, то знов 

жию почасти [1, с. 63] 

У ранній поезії Лепкий досить часто використовував рефрен (ЧК – 4). 

Здебільшого це безсистемні повтори двох-трьох рядків, хоч трапляються і 

справді цікаві випадки. До прикладу, вірш ,,В очах Твоїх я небо виджу” 

укладено 4-ма катренами, при цьому перша та остання строфи мають спільну 

кінцеву фразу ,,В моїй душі, неначе в морі”, а два ,,внутрішні” катрени 
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закінчуються словами ,,В глибокім, безконечнім морі” [1, с. 51-52]. У творі 

,,Ходи зо мною!” [1, с. 53-54] назва вірша повторюється в першому та 

останньому рядках кожної строфи. А. Ткаченко пропонує означити цю 

композиційну форму терміном ,,епанастрофа” [186, с. 272], а 

В. Жирмунський свого часу назвав її ,,кільчастим ланцюгом” і зауважив, що 

вона ,,зустрічається дуже рідко, тому що її умовний та штучний характер 

вимагає особливої мотивації” [95, с. 499]. Обрамлення рефреном поет 

апробував також шляхом повторення цілої початкової строфи в кінці вірша: 

,,Я вас жалую” [2, c. 77] ,,Не раз обгорнуть безталанну душу” [2, с. 79], 

,,Думка поета” [1, с. 16], ,,З весною” [8, с. 32-33]. 

 До найактивніших стилістичних фігур цього періоду зараховуємо й 

кондублікацію – кількаразове, без інтервалу, повторення слова в реченні чи 

рядку (ЧК – 3,2): Люди, люди! / Ви ті самі ту, там і всюди!.. [1, с. 60], 

Ти ідеш... Ти ідеш; за Тобою / Мої мислі наче тінь поступають; / Вони 

правлять Твоєю ходою, / Куди ступиш – Твій крок кождий знають. / 

Ти заснеш... Ти заснеш; над очами / Мої думи літають, як мушка [1, с. 52], 

Куди, куди? Чи там, де людське горе [2, с. 79], Весно, весно, по що твій чар? 

/ Чи оцінять го люди? [9, с. 73], Нічо, нічо я не забув, / Лиш ти забула, мила. 

[2, с. 108], Ти лиш одна, одна мене ратуєш / Хоть може, навіть слів моїх не 

чуєш [88, с. 342]. Щодо останнього наведеного прикладу, то ось як Б. Лепкий 

згодом відредагував його у збірці ,,Листки падуть”: Ти лиш одна, одна мене 

ратуєш / Хоть може, може слів моїх не чуєш [9, с. 101].  

Спорадично Б. Лепкий використовував полісиндетон (ЧК – 2,1): 

І правда, і любов, і розголос, і слава [1, с. 63]. Здебільшого це призводить до 

накопичення сполучника (і) на початку суміжних рядків, що дає можливість 

говорити й про звукову анафору: І гонить і кричить: ,,Вперед! Вперед, 

ледащо!” / І вони йдуть. Дітей в ліжках лишають, / І знову діти сплять, 

коли вертають [121, с. 33]. 

Під впливом народних пісень молодий поет часто підсилював 

експресію окремих висловів за допомогою плеоназму (ЧК – 1,8): – Для него 
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руки / Соток людей, забувши муки, / І жар, і спеку, як автомат / Рушаються 

[1, с. 56], Сонце гріє-пригріває [2, c. 150], Куди мій шлях? куди моя дорога? 

[2, с. 79], І злобних душ даремна їдь-отрута [1, с. 61], Але прецінь нам 

світить надія, / Що труд-праця не піде намарне [2, с. 208]. 

Малопродуктивними в окресленому періоді творчості є фігури градації. 

Фіксуємо лише один приклад клімаксу: Він ввік буде у моїй груди жити, / 

увік буде нутро моє палити, / аж з’їсть мене! [1, с. 61] і стільки ж антиклімаксу 

– Вітер легкий / З-над моря віє... ген... здалека... / Хто знає? Може, він з 

Підгір’я, / З села... з-над нашого подвір’я, / Від лип при хаті... [1, с. 58]. 

Кількість безсистемних повторів (епізевксис) закономірно досить велика 

(ЧК – 4,1). Найкраще можемо їх проілюструвати віршем ,,Ні, я не хочу!”:  

Ні, я не хочу! Я –  

Прецінь маю власну волю, 

Не лякаюся життя,  

Але й о житє не стою!  

 

Маю жити – так нехай 

То житє мені смакує,  

Бо яке ж тото питє, 

Сли ніяк лиш несмак чує! 

 

Бо яке ж тото житє,  

Сли до него треба бука? 

Лучше вічне забутє, 

Як та вічна мука, скука. 

Моя гадка ось яка –  

Гадка щира, не лукава: 

Або жити для життя,  

Або з тим житєм розправа. 

 

Або, як цінний алмаз, 

То житє по каплі пити,  

Або ликнути нараз,  

Як келішок оковити. 

 

Довгих слів короткий зміст –  

З двох доріг єсть кожда проста,  

Так тота, що через міст,  

Як тота, що просто з моста!  [1, с. 64] 

У цьому ж творі є приклад поліптоти (вживання слова в різних відмінках 

у суміжних реченнях чи рядках). Її ми виділили подвійним підкресленням.  

У кількох віршах знаходимо зумисне вжиту тавтологію (ЧК – 0,67): 

Стоять, зітхають, раду радять [1, с. 57], Землѣ святои вхопили въ 

шматину / И зъ тымъ пустились у чужу чужину [5, c. 1], І сьпівають сьпів 
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сумний над ними [8, с. 32] На небі неба видно дуже мало [121, с. 33], Що він, 

пан Вільзон, буде мати / Сотки соток не зиску – втрати [1, с. 59]. 

В останньому реченні є також антитеза, виділена подвійним підкресленням. 

Частотний коефіцієнт цієї фігури становить 1,6. Наведемо ще кілька 

прикладів: То засміюся, то заплачу, Сміху немного, сліз немало [121, с. 33], І 

здійсняться всі наші надії, / І рішиться, чи бути – не бути [121, с. 208]. 

Фігури патетики в першому періоді творчості Б. Лепкого представлені 

риторичними вигуками (ЧК – 3,7) та риторичними запитаннями (ЧК – 2,4). 

Наведемо приклад останнього: Чи так, як другі, прислонити очі, / Забити 

серце і душу в кайдани, / Не дати мислі того, що захоче / Байдужим стати 

на кров і на рани / І там іти, де щастя жде рум’яне? [2, с. 79]. Щодо 

вигуків, то помітно переважають звертання, в яких ліричний герой апелює до 

Всевишнього: О Боже! Я тоді всю силу горя змірив [1, c. 52], І змовить 

,,Отченаш” утомлена дитина, / І тихо задріма... Чи тихо? Мій Ти Боже! [1, 

с. 64], ,,Ах, мій Боже! / Хвилини вільної не маю”, – так каже пан. / Сопить, 

зітхає [1, с. 55].  

Фоніка. Конструктивним елементом стилю поета є фонічна організація 

мови його віршів, адже підбір звуків є майже рівноцінним підбору слів для 

витворення потрібного образу, передавання настрою та емоцій автора. 

,,В ідеалі художня мова має сприйматися не тільки візуально, а й на слух, у 

живому інтонаційному звучанні. Це значно посилює обсяг естетичної 

інформації, додаючи до неї емоційне ставлення мовця і навіюючи його 

слухачеві”, – зауважує А. Ткаченко [186, с. 302].  

Здатність бути інструментом навіювання зумовлена впливом звуків на 

підсвідомість, на противагу словам, які націлені на усвідомлене сприйняття. 

Незважаючи на це протиставлення, лексика та фоніка в якісному поетичному 

творі не контрастують. Свого часу Л. Якубинський писав, що ,,емоції, викликані 

звуками, не повинні йти в напрямку, протилежному до емоцій, викликаних 

змістом вірша, і навпаки, а коли так, то зміст вірша і його звуковий склад 

перебувають в емоційній залежності один від одного” [206, с. 25].  
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Акустичні ознаки поезії характеризують біполярними поняттями – 

евфонія (милозвуччя) та какофонія (немилозвуччя). Для досягнення першої із 

них здебільшого використовують: алітерацію, асонанс, внутрішню риму та 

звуконаслідування. Аналіз цих засобів у ранній творчості Б. Лепкого подаємо 

у такому ж порядку.    

Алітерація та асонанс мають спільний механізм творення – 

концентрування певних звуків та їхніх комбінацій у вірші чи його частині 

(рядку, строфі) для досягнення бажаного темпоритму, інтонації, підсилення 

експресії, емоційності тощо. Р. Якобсон зазначав, що ,,поезія – не єдина сфера, 

де відчутний звукосимволізм, але це та сфера, де внутрішній зв’язок між 

звучанням і значенням із прихованого перетворюється на явний” [205, 

с. 224]. Варто зазначити, що не завжди алітерація та асонанс є наслідком 

спеціальної фонічної маніпуляції, на чому слушно наголошує Б. Якубський: 

„Багато у віршовій евфонії такого, що мимохіть, несвідомо утворює поет”, але це 

„свідчить лише про факт несвідомого елементу в процесі творчості та в 

жодному разі не позбавляє цінності самої словесної інструментовки” [207, 

с. 151].  

Алітерація в ранніх віршах Б. Лепкого здебільшого трапляється в 

межах одного рядка. Наприклад, у вірші ,,На головцї рута і калина” повтором 

-с- досягається відчуття спокою, гармонії:  

Сяє сонцем ясним, променистим, 

Віддихає воздухом перлистим [8, с. 32]. 

Натомість розпач і тривогу в словах матері, що звертається до своїх 

голодних дітей, поет підсилив алітерацією на -ж- у творі ,,В світ за очі!”:  

Менѣ васъ жаль, жаль дуже, такъ що-жъ милый Боже, 

Коли земля насъ рôдна выживить не може! [5, с. 1]. 

Лише в поезії ,,Я вас жалую” алітерація витримана упродовж всього 

твору. Тут часте повторення -ж- підсилюється ,,брутальним” -р- (за словами 

І. Качуровського) і виконує ту ж функцію, що й у попередньому випадку. 

Крім того, у вірші наявна алітерація шиплячих -ш-, -ч- (-щ- як їх комбінація) 
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та -с-, що створює ефект шелестіння листя. Проілюструємо це першими 

двома строфами:   

Я вас жалую, яблуні, груші, 

Вас, берези дрижучі, плачливі, 

Що на цвинтарі виросли, в глуші, 

Гробів сторожі мовчаливі. 

 

В час літнього гарячого жару 

Ваше листя тінь, холод кидає, 

Та ніхто з благодатного дару 

Хісна, ні пожитку не має [2, с. 77]. 

Алітерація на -д-, -т- у поєднанні з багаторазовим повтором -і- 

пришвидшують темпоритм у 4-ій строфі вірша ,,Крушельницькій”: 

Не відняла у Тебе чужина 

Ні любові, ні серця у грудях, 

Ти для Русі – все рідна дитина, 

І за те нехай честь Тобі буде! [2, с. 207] 

Ведучи мову про асонанси, Б. Якубський зазначав, що важливе 

значення мають саме наголошені звуки [207, с. 147], тому зосередимося на 

випадках, де повтор голосного переважно збігається з акцентуацією твору. 

Украй рідко в Б. Лепкого знаходимо асонанс на -у-, що дивно, 

зважаючи на мотиви його ранньої лірики, адже накопиченням зазначеного 

голосного здебільшого передають відчуття суму та туги (за І. Качуровським). 

Проілюструємо це 5-ю строфою з вірша ,,Думка поета”: 

Даремні ту кайдани всі і пута! 

Даремна струя мудрих зимних слів!  

І злобних душ даремна їдь-отрута... 

Добудесь іскра в попелі забута, – 

Озветься спів... [1, с. 61]. 
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Потрібний ефект посилено і звучанням приголосного -в- у 2-му та 5-му 

рядках (слів, спів), яке в кінці слова після голосного трансформується в 

нескладотворчий [ў]. Те саме відбувається і у 4-му рядку, де -в- функціонує 

у формі прийменника. 

Асонанас на -і- простежуємо у віршах ,,А там далеко за горою” та 

,,Ідилія”. Наведемо фрагмент з останнього:  

День кінчиться, місяць сходить, 

На подвір’ї, коло тина, 

В сні спокійнім ніч проводить 

І конина, і людина [2, с. 150]. 

Концентроване повторення -а- фіксуємо у 4-ій строфі поезії ,,Був май 

на небі і май на сьвіті”. При цьому зазначений голосний у всіх випадках – 

наголошений:  

Летіли скоро. Йшли і потопали 

В незнану даль. 

І радість нашу і наш плач в тій фали 

Вони глубоко раз на все сховали –  

Остав ся жаль [9, с. 77-78]. 

Для вірша ,,Весна” характерне поєднання асонансів на -а- та -о-: 

Та що нам з того, що з оков 

Ти воду увільнила?  

Народу волю і любов 

Кує в кайдани сила [9, с. 73]. 

У 2-му і 3-му рядках наведеного фрагмента є також зразок внутрішньої 

рими. І. Качуровський нараховує дев’ять можливих її варіантів: 1) рима початку 

вірша з його кінцем („віршем” науковець називає віршований рядок); 

2) початку вірша з кінцем наступного; 3) кінця попереднього вірша з початком 

наступного; 4) рима піввіршів; 5) рима піввірша з кінцем вірша; 6) початки 

суміжних або близькорозташованих віршів; 7) рима суміжних слів у вірші; 

8) суцільна або майже суцільна рима; 9) суцільний монорим [104, с. 81 – 82]. 
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Майже усі з перелічених варіантів (за винятком 1-го та 8-го) фіксуємо у 

ранній поезії Б. Лепкого (11,4 % від загальної кількості рядків). Найбільш 

продуктивним очікувано є 7-й тип (60 %): Що в ній спокійно, безнадійно 

тоне [2, с. 79], За полями, лісами, лугами [2, с. 207], Як та вічна мука, скука 

[1, с. 64], І поки небо тихе, синє [1, с. 51]. Спорадично (5 %) трапляються 

випадки римування несуміжних слів: А ту мені чомусь – чому? – то я не 

знаю [1, с. 63], Чи любови і згоди і волї [8, с. 34], І що я сам собі у давнім сні 

приснився [8, с. 34].  

Цікавий рядок подибуємо у вірші ,,Гей весно, весно, ти наша мати”: 

Тої волї, волї золотої [8, с. 34]. Для уникнення різночитання графеми ,, ї ”, 

продублюємо його фонетично [то́ йі во́ л 'і / во́ л 'і золото́ йі]. З одного боку, 

наведений приклад внутрішньої рими можемо потрактувати, як комбінацію 

двох її різновидів – співзвуччя початку вірша з його кінцем (Тої, золотої) та 

римування суміжних слів, зумовлене кондублікацією (волї, волї). З іншого – 

можемо назвати це моноримом. Обидва твердження, очевидно, мають право 

на існування, проте більш доцільним видається останнє. Можливим аргументом 

такого вибору є наявність наскрізної, хоч і не зовсім точної, парокситонної 

рими, у той час, як збіг кількох варіантів римування, скоріш за все, 

супроводжувавсь би й різними парами наголошуваних голосних.  

Вертикальна рима у творах Б. Лепкого здебільшого трапляється на 

початку суміжних або близько розташованих віршорядків:  

Та що нам з того, що з оков 

Ти воду увільнила?  

Народу волю і любов 

Кує в кайдани сила [9, с. 73]. 

 Або:  

Тож коли нам час слушний наспіє, 

І скінчиться врем’я вельми люте, 

І здійсняться всі наші надії, 

І рішиться, чи бути – не бути [2, с. 208]. 
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У другому прикладі (фрагмент з вірша ,,Крушельницькій”) маємо 

також дисонанс, який уплітається поміж римами. Співзвуччя губиться через 

нетотожність акцентованого голосного, хоч клаузули абсолютно точні 

(збігаються і голосні, і приголосні). Аналізуючи явище дисонансу в 

українській поезії, І. Качуровський з-поміж іншого зазначає: ,,Дисонанси 

у поетів ХІХ в. та початку ХХ в. мають спорадичний, випадковий характер: 

це радше недогляд (чи ,,недослух”) поета, ніж бунт проти нормативної 

поетики з її правильною римою” [104, с. 142]. Цілком погоджуємось щодо 

нерегулярності такого співзвуччя; Б. Лепкий не був прихильником повалення 

усталених літературних норм. Однак теза щодо випадковості видається 

сумнівною для характеристики наведеного прикладу. Ймовірно, що дисонанс 

Б. Лепкий застосував свідомо для уникнення суцільної точної внутрішньої 

рими, котра могла би дещо ,,затінити” помітно слабшу прикінцеву і тим 

самим порушити перехресне римування, що у свою чергу призвело б до 

ритмічного відокремлення першого рядка строфи. Натомість очевидним є 

бажання автора підсилити ефект послідовності дії та наростання напруги 

оповіді в трьох останніх рядках строфи. Для реалізації задуманого, крім 

внутрішньої рими, він застосував також звукову анафору. Доказом того, що 

розташування ,, і ” – не випадкове (спричинене полісиндетоном), слугує 

наявність цього ж голосного в першому складі наступних слів.  

Ще один різновид внутрішнього співзвуччя фіксуємо у поезії ,,Поганий 

ранок, сонце пізно встало”. Тут римуються піввірші: 

Проклони тим плугам, що гробовища риють, 

Проклони коминам, що сонце димом криють! [121, с. 33]. 

Часто Б. Лепкий використовує, так би мовити, ,,трикутну” структуру, 

утворену римуванням останнього слова попереднього рядка з серединою та 

кінцем наступного: 

А там далеко, за горою, 

Та за рікою, не одною [121, с. 33]. 
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Активне комбінування горизонтальних та вертикальних рим простежуємо 

у фрагменті твору ,,В світ за очі!”: 

Прийшли жиды – купили нашу хату 

И всьо, що вѣ хатѣ було, и торгу добили!  

И положили грошѣ на заплату – 

И хату взяли... [5, с. 1]. 

Для цілісного вивчення звукової організації ранньої поезії Лепкого 

важливим є твір ,,На крилах пісень”, в якому фіксуємо ще кілька варіантів 

внутрішніх рим та інші фонічні засоби:  

Пѣсе́нь сердечныхъ збренѣли  
Звуки́ лелѣючи̂, мили̂,  
И да́вно зникшихъ лѣтъ згадку 
У серцю ту́жнôмъ збудили. 
 

Пѣсе́нь тыхъ ча́ромъ впиваюсь: 
Квѣтки́ зростили ихъ въ га́ю, 
И пта́шечки́ легкокрыли̂ 
Въ пахучôмъ лѣса розмаю. 
 

И очи зо́рѣ ясні́и 
И кру́ги-ду́ги барвисти̂ 
И оболо́чки рожеви̂ 
И лучи дня золотисти̂. 
 

И пригортаю до груди 
Пѣсни́чки, цвѣты прелесни̂, 
А серце мовь змолоднѣло, 
Мовь свѣтъ осьявъ го небесний. 
 

Та глянь! на цвѣтахъ пахучихъ 
Роса сіяє прозриста – 
Чи то зъ зболѣлого серця 
Слеза упала перлиста?

Въ моѣй ворушить ся груди: 
Згадавъ пекучоє лихо – 
Чи вже-жь й спѣвочôй пташинцѣ 
Въ гаю́ не любо, не тихо? 
 

Чи блескъ ярко́го промѣня 
Подру́жокъ спѣвы и квѣты 
Спинити суму не въ силѣ? – 
Чомъ бы спѣвочôй тужити? 
 

Чи золотоє кубельце 
Ѣй доля звить не зволила 
И въ молоденьке єй серце  
Жалѣ и смутокъ впустила? 
 

Въ той часъ въ куща́хъ у садочку 
Пѣснь выливавъ соловейко, 
Всѣхъ чарувавъ вôнъ – та рвалось 
Пташины чуле сердейко… 

[4, с. 1] 
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У першій строфі маємо те, що можна помилково назвати дисонансною 

римою (сердечныхъ – зникшихъ), проте від цього застерігав І. Качуровський: 

,,Не слід сприймати за дисонанси римування складів із наголошеними е та и 

в галицьких поетів: ці звуки вони вимовляли однаково, й це була для них 

точна рима” [104, с. 142]. Подібним чином міркував Василь Сімович у 

спогаді про Ореста Руснака, датованому 1942 роком:  „І досі ще тут та там 

почуєш розмови на ту тему, що це таке, що Руснакове „и” таке близьке до „е” 

(наші спеціялісти-мовознавці розуміють це; мовляв „пониження артикуляції 

„и”!) – і ось мимохідь згадуються давні часи, часи з-перед тридцятьох років, 

коли в де в кого з чернівських учнів треба було раз у раз поправляти вимову 

„и”, бо, справді, в деяких домах, головно інтеліґенції, дрібної шляхти (а 

Руснак – саме з дрібної шляхти) ці дві фонеми сильно сплутуються (навіть 

під наголосом!) і в учнівських завданнях аж рябіло не раз від червоних рисок 

під цими двома буквами…” [175, с. 741]. Підтвердження знаходимо й у 

самого Б. Лепкого. Зокрема у вірші ,,Весна” маємо такий рядок: ,,Тих ночий, 

майских ночий чар” [9, с. 72]. Хоч цей приклад не зовсім показовий, адже 

сплутування -и- з -е- відбувається в ненаголошеному складі. 

Безсумнівний дисонанс у цьому вірші фіксуємо в 3-ій строфі (очи – 

лучи), а в наступній – маємо нерівноскладову внутрішню риму (цвѣты 

свѣтъ). І те, і те вважаємо невмотивованим відхиленням від усталених 

норм.  

Зраджує молодого Лепкого й римування квѣтки́ – пта́шечки́, яке стало 

можливим завдяки додатковому наголосові. Через зміну акценту створена й 

рима кру́ги-ду́ги. Тут варто зазначити, що велика кількість незвичних 

наголосів (звуки́, да́вно, въ га́ю і под.), вжитих у вірші для підтримання 

ритму, теж не вважається ознакою майстерності. Так, І. Франко, 

проаналізувавши поезію І. Гушалевича 60-х років, заперечує тезу 

Б. Дідицького про більшу ,,виробленість” її форми: ,,Якою мірою він міряв 

сей поступ, не вмію сказати. Я ніякого поступу не бачу, знаходячи ось які 

наголоси: з пестрых цвѣтов (ст. 7), пространнѣйших мі́ров (ст. 8), помне́ 
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(в значенні тямить, не по мне, ст. 9), икры посыпа́лись (10), громы за 

гро́мами скачались (10), куды ты плынеш (11), странству́я (13), но́чный 

мрак и но́чны мглы (14), стопа́ма (15), коршу́н (16), из ко́стей их змѣй 

выползе́ся (16)” [194, т. 34, с. 55]. 

 Задля об’єктивності можемо припустити, що таким чином Б. Лепкий 

лише зафіксував правильне, на його думку, наголошування в лексемах, які 

мали варіативну акцентуацію в сучасному йому суспільстві. Це видається 

можливим, зважаючи на те, що не всі слова у вірші, з графічно зафіксованим 

наголосом, мають ненормативне звучання (пѣсе́нь, ча́ромъ, подру́жокъ). 

Свого часу Л. Булаховський зазначав: ,,Жоден культурний поет ніколи не 

дозволить собі відхилень більших, ніж ті, які реально існують у 

літературному вжитку його часу. Натрапляючи у поетів на незвичайні для 

нас наголоси, ми забуваємо про те, що ці наголоси можуть бути 

традиційними, перейнятими з мови вчителів цих письменників, тобто вони 

можуть походити з епохи, з якою в нас немає вже жодного зв’язку” [51, 

с. 22]. Однак повністю змиритись із таким твердженням і залишити це 

питання на розгляд мовознаців-діалектологів означало б проігнорувати 

спершу хибне наголошування въ га́ю для римування з розмаю, а потім 

повернення до звичного въ гаю́ для збереження ритму, що є прямим 

підтвердженням маніпуляцій із наголосами і заслуговує критики.  

Крім внутрішніх рим Б. Лепкий досягав потрібного співзвуччя і через 

упорядкованість голосних. У передостанній строфі фіксуємо асонанс -о- та    

-е- в словосполученнях золотоє кубельце  та молоденьке єй серце. При цьому 

накопичення -о- відбувається на початку рядків, а -е-  – у кінці.  

Паронімічно звучить початок першого рядка останньої строфи – 

Въ той часъ въ куща́хъ. Це досягається римуванням суміжних слів і 

підсилюється повтором прийменника (въ) та однаковою кількістю складів у 

словосполученнях. 

Важливим елементом фоніки є й звуконаслідування. А. Ткаченко 

виділяє три його різновиди: фономімесис – умовне відтворення звуків 
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довкілля; ономатофонію – наступний етап творення та прямого й 

переносного вживання слів, звуконаслідувальних за походженням; 

фонопоею – досягнення певного звукового ефекту через добір та 

комбінування слів, що не є звуконаслідувальними за походженням, але 

створюють необхідний фон за допомогою необхідних фонем [186, 311-312]. 

У віршах Б. Лепкого засвідчено лише кілька прикладів ономатофонії: 

Журчить потічок [121, с. 33], Пѣсе́нь сердечныхъ збренѣли / Звуки́ лелѣючи̂, 

мили̂ [4, с. 1], – Цитьте мои дѣти [5, с. 1]  

Ще одним показником милозвуччя слугує коефіцієнт прозорості мови. 

Це поняття в літературознавство ввів І. Качуровський і означив його як 

співвіднесення кількості голосних та приголосних звуків. ,,Назагал, в 

українській мові на кожні сто голосівок має бути 130-140 приголосних” [104, 

с. 22].  

Б. Лепкий здебільшого витримує це співвідношення в ранній ліриці, 

однак фіксуємо певне тяжіння до нагромадження приголосних. Зокрема у 

поезіях ,,Не раз обгорнуть безталанну душу”, ,,Часом здаєсь мені, що всьо то 

привид, мрія”, ,,Думка поета” та першому вірші диптиху ,,З весною” на сто 

голосних припадає 148-152 приголосних. Можемо припустити, що це 

частково зумовлено впливом польської мови, зважаючи на значну кількість 

шиплячих звуків у текстах поета.  

Метрика та ритміка. В 1890-х роках Богдан Лепкий звернувся до 

двох систем віршування: силабічної та силабо-тонічної. В силабічному 

річищі укладено лише 2 твори (6,5 %): ,,В світ за очі!” та „Ходи зо мною!”.  

Вірш ,,В світ за очі!” написано 11-складовиком (5ж + 6ж). У канву 

11-складовика спорадично уплітаються рядки іншої довжини (17 із 

87 версів). Здебільшого це короткі 5-складові рядки, якими закінчується 

кожен період астрофічного тексту. Крім того, наявні кілька 13-складових 

рядків із ямбічним упорядкуванням наголосів (Я 6), 4 з яких розташовані 

компактно.  
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У вірші достатньо чітко простежується тенденція до ямбічного 

розташування наголосів. Схемі Я 5 відповідає 40 із 70-ти 11-складових рядків 

(57,1 %). Наведемо уривок із майже всуціль тонізованими рядками: 

Тамъ хлѣба бôльше, сонце красче свѣтить, ∪⊥∪⊥∪||⊥∪⊥∪⊥∪ 

Лиш тихо будьте!.. И беру на руки, ∪⊥∪⊥∪||∪∪⊥∪⊥∪ 

А серце рветь ся и скимить зъ роспуки. ∪⊥∪⊥∪||∪∪⊥∪⊥∪ 

Минаємъ церковъ стару при дорозѣ ∪⊥∪⊥∪||⊥∪∪∪⊥∪ 

И коло церкви кладбище зъ хрестами [5, с. 1]. ∪∪∪⊥∪||⊥∪∪∪⊥∪ 

Проте в більшості випадків ямбічні рядки розташовані не компактно, а 

чергуються з „неямбічними”. Місце і характер цезури постійні, 68 із 70-ти       

11-складових рядків мають будову 5ж + 6ж. 

Вийшли-сьмо зъ церкви, а бѣли̂ березы        ⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪ 

Шумѣли сумно и листє якъ слезы ∪⊥∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪ 

Зъ вѣтром летѣло… И дѣти просили ⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪ 

„Ходѣм, мамуню, до татка могилы!” [5, с. 1]. ∪⊥∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪ 

Вірш „Ходи зо мною!” має будову силабічного логаеда. Різнорозмірні 

вірші в ньому чергуються за схемою: 5, 6, 11, 11, 11, 11, 5 (при цьому 

5-складові верси є ідентичними (утворені рефреном): „Ходи зо мною!”):  

Ходи зо мною! 5 

В життєвих негодах 6 

Човном я буду на бурливих водах. 11 

Човном, що море бездонне і синє 11 

Поре й щасливо до берега лине. 11 

Човном я буду, а Ти будь звіздою! 11 

Ходи зо мною! [1, с. 53]. 5 

Майже 94 % віршів характеризуються силабо-тонічною будовою. Така 

,,прихильність” поета до силабо-тоніки, можливо, сформувалась під впливом 

І. Франка, стосунки з яким Б. Лепкий високо цінував (особливо на ранньому 

етапі творчості). 
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Переважну більшість творів нашого поета укладено ямбами та хореями 

(80 %), лише 5 віршів – трискладовими розмірами. Домінують ямби: 66,7 % 

від усіх силабо-тонічних віршів. 

У віршах „Моя душа, як струна тая”, „З новим роком”, „За морем!”, 

„А там далеко за горою”, ,,В очах Твоїх я небо виджу” та ,,Забула ти той чар 

розмови” поет звернувся до Я 4 (30 % усіх ямбічних).   

Саме з вивчення ритміки чотиристоповика розпочинається широке 

використання формально-статистичного методу у віршознавстві, спочатку в 

російській, дещо пізніше – і в українській філології. „Основи статистики 

ритмічних форм чотиристопового ямба у російській поезії заклав А. Бєлий. 

Він показав, що для російського Я 4 ХVІІІ століття характерна більша 

пірихіїзація ІІ стопи і менша – І, а подальша еволюція цього розміру пішла в 

напрямку утворення альтернованого ритму: послаблення І і посилення ІІ. 

Подальші дослідження здійснили Б. Томашевський, К. Тарановський, 

М. Ґаспаров. За даними М. Ґаспарова, у ХVІІІ столітті різниця між сильною 

І стопою і слабкою ІІ складала 18 %, на межі ХVІІІ і ХІХ століть – 7 – 8 %,  

у 1814 – 1822 роках вона зменшується до нуля, а потім ІІ стопа стає 

сильнішою: різниця складає від 8 % в одних авторів, до 15 % в інших. 

У середині ХІХ століття ця різниця трохи зменшується і тримається так 

тривалий час. Форми Я 4 було поділено на два види: без альтернованого 

ритму, або „архаїчний” (І стопа сильніша за ІІ) та з альтернованим ритмом, 

або „традиційний” (ІІ стопа сильніша за І)” [59, с. 9 – 10]. 

Лише в одному вірші Б. Лепкого „А там далеко за горою” фіксуємо 

„архаїчний” ритм: І та ІІ стопи повнонаголошені й сильніші за ІІІ. Для решти 

творів, написаних Я 4, характерний „традиційний”, альтернований ритм, хоч 

різниця між сильнішою ІІ та слабшою І порівняно незначна: 6,2 %. Наведемо 

середні показники акцентуації стоп: 
 

І ІІ ІІІ ІV 

79,2 % 85,4 % 75 % 100 % 
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Ще одним показником ритму вірша є пропорції різних ритмічних 

форм. Віршознавці виділяють 7 таких форм чотиристоповика: 

І –  ∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥ 

ІІ –  ∪∪∪⊥∪⊥∪⊥ 

ІІІ – ∪⊥∪∪∪⊥∪⊥ 

ІV – ∪⊥∪⊥∪∪∪⊥ 

V – ∪⊥∪∪∪∪∪⊥ 

VІ – ∪∪∪⊥∪∪∪⊥ 

VІІ – ∪∪∪∪∪⊥∪⊥ 

 

Дослідниця українського віршування ХХ століття Н. Костенко так 

пише про ритміку українського Я 4: „Загалом українські поети кінця ХІХ ст., 

насамперед І. Франко і Леся Українка, залишили у спадок поетам початку 

ХХ ст. багатий арсенал різноманітних засобів ритмічного увиразнення 

4-стопного ямба. Як скористалися вони цим багатством? Українські 

модерністи, на жаль, збіднили його. Навіть найталановитіший з модерністів-

пресимволістів Олександр Олесь користувався у своїх складених 4-стопним 

ямбом творах однією-двома, рідко трьома ритмічними формами. Звуження 

діапазону ритмічних форм можна пояснити так званою музичною 

настановою символістів. Певна змістова регламентованість їх поезії 

призводила до культивування однієї наспівної манери, і це неминуче 

породжувало й ритмічну монотонію” [116, с. 162]. За даними дослідниці, в 

О. Олеся, як правило, чергуються І, повнонаголошена, і ІV, найбільш 

поширена (з пірихієм на ІІІ стопі), ритмічні форми. 

Чотиристоповика Б. Лепкого це стосується меншою мірою, адже він 

використав 5 можливих форм (хоч, зрозуміло, і в різних пропорціях). 

Превалює І ритмічна форма (50 % рядків). Крім того, поет послуговувався ІІ, 

ІІІ, ІV та VІ формами. Наведемо строфу, у якій кожен рядок репрезентує 

іншу форму („З новим роком”): 

Та дай ти Боже щастя, долі, ∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Щоб лад поміж людьми завів, ∪⊥∪∪∪⊥∪⊥ 

Щоб погоїв всі тії болі, ∪∪∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Що твій татуньо накоїв [9, с. 69 – 70]. ∪⊥∪⊥∪∪∪⊥ 
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Поет намагався витримувати „читоту” ритму, майже не використовуючи 

позасхемні наголоси (менше 5 % рядків). 50 % рядків – повнонаголошені. 

Одним із найменш продуктивних ямбічних розмірів у цей період є 

п’ятистоповик (15 %). Ним укладено вірші „Не раз обгорнуть безталанну 

душу”, „Село” та „Сонет”.  

Як зазначає Б. Бунчук, „ритміка українського 5-стопового ямба 

ХІХ століття ще малодосліджена. […] Значно краще досліджений російський 

п’ятистоповик. К. Тарановський та М. Ґаспаров показали, що у 5-стоповому 

ямбі метрично сильними (часто наголошуваними) є І, ІІІ і V стопи, що 

спричиняє виникнення альтернованого ритму. При появі цезури, непостійної 

за характером, а особливо за місцем розташування, у п’ятистоповику стають 

можливими відхилення: з’являється висхідний („французький”) ритм, при 

якому ІІ стопа дорівнює сильній І або й сильніша за неї, і спадний 

(„англійський” або „німецький”) ритм, при якому ІІ стопа дорівнює сильній 

ІІІ або й сильніша за неї” [59, с. 12]. 

У віршах „Не раз обгорнуть безталанну душу” та „Село” спостерігаємо 

спадний ритм: І та ІІ стопи повнонаголошені і сильніші за ІІІ.  

Середнє наголошування стоп виглядає так: 
 

І ІІ ІІІ ІV V 

100 % 100 % 71 % 61,3 % 100 % 
 
У творі „Сонет” один рядок – 4-стоповий, що порушує сонетний канон. 

У 5-стопових рядках ІІ стопа константна і сильніша за І та ІІІ стопи. Середні 

показники такі: 
 

І ІІ ІІІ ІV V 

84,6 % 100 % 84,6 % 84,6 % 100 % 
 

Палітра ритмічних форми п’ятистоповика достатньо бідна: Б. Лепкий 

використовував всього 4, причому переважна більшість рядків припадає на 

повнонаголошену та форму з пірихієм на 4-й стопі (40,9 та 41,9 % відповідно). 
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Лише у вірші „Не раз обгорнуть безталанну душу” активна ще одна форма – 

з пірихієм на ІІІ стопі. Наведемо зразок – одну строфу із останнього твору: 

Не раз обгорнуть безталанну душу ∪⊥∪⊥∪∪∪⊥∪⊥∪ 

Незнані смутки сірі і тривога, ∪⊥∪⊥∪⊥∪∪∪⊥∪ 

Й даремно серце рву і мозок сушу, ∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Людей питаю і питаю Бога: ∪⊥∪⊥∪∪∪⊥∪⊥∪ 

Куди мій шлях? куди моя дорога? [2, с. 79 – 80]. ∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Частка повнонаголошених рядків становить майже 41 %, версів із 

позасхемними наголосами – 9,8 %. 

До Я 6ц Б. Лепкий звернувся у 4 віршах (20 %): „Колись був час такий, 

що я в ніщо не вірив”, „Часом здаєсь мені, що всьо то привид, мрія”, „Часом 

здаєсь мені, що всьо то сон, не ява”, ,,Злеліяв я тебе, в думках своїх злеліяв”. 

Для всіх цих віршів характерні чоловічі цезури; жіночі та дактилічні – 

трапляються лише спорадично. Наприклад, 5 версів твору ,,Колись був час 

такий, що я в ніщо не вірив” містять чоловічі цезури, 2 – дактилічні,                

1 – жіночу. Проілюструємо: 

Минуло ся і днесь нема менї потреби ∪⊥∪∪∪⊥||∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Безвіря чорного лякати ся приміт, ∪⊥∪⊥∪∪||∪⊥∪∪∪⊥ 

Бо хоч і віднїме у мене віру сьвіт. ∪∪∪∪∪⊥||∪⊥∪⊥∪⊥ 

О мила, все-ж таки я віритиму – в Тебе [6, с. 1]. ∪⊥∪⊥∪∪||∪⊥∪∪∪⊥∪ 

У ямбічному шестистоповику прийнято виділяти дві ритмічні форми – 

„симетричну” (ІІ стопа менше наголошена, ніж ІІІ, переважає чоловіча 

цезура) і „несиметричну”, або з альтернованим ритмом (ІІ стопа більше 

наголошена, ніж ІІІ, переважає дактилічна цезура).  

М. Ґаспаров, проаналізувавши ритм Я 6 у російській літературі, 

зауважив: ,,Основний показник сили альтернованого ритму в 6-ст. ямбі – 

різниця між процентом наголошуваності ІІ та ІІІ (передцезурної) стопи: 

ІІ стопа служить опорою альтернованого тричленного, ІІІ стопа – опорою 

симетричного двочленного ритму” [75, с. 136].  
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Для усіх віршів Б. Лепкого, укладених Я 6ц, характерний симетричний 

двочленний ритм. Усереднена акцентна схема має такий вигляд:  
 

І ІІ ІІІ ІV V VІ 

81 % 67 % 86 % 90,7 % 53 % 100 % 
 

Різниця між наголошеністю ІІ і ІІІ стоп становить в середньому 19 %. 

Частка повнонаголошених рядків – 37 %, позасхемних наголосів не 

зафіксовано. 

Ще кілька творів укладено ямбічними різностоповиками (їх частка 

становить 30 % від усіх ямбічних): Я 5-6 („А як колись надійде тая хвиля”), 

Я 4343 („Ми йшли з собою” та „Весна”), Я 4242 („Ой не гадай”), 

Я 55552 („Думка поета”), Я 52552 („Був май на небі і май на світі”).  

Цікаво, що Я 4343 поет вперше апробував у 1897 році (,,Весна”). Цього 

ж року (25 лютого) в часописі ,,Діло” опубліковано здійснений Б. Лепким 

переклад поезії ,,Wieczorny dzwon...” (,,В Ішль”) М. Конопніцької. Зважаючи 

на те, що мова тексту-оригіналу – польська, не дивно, що для перекладу він 

обрав форму силабічного вірша. Більшість рядків сильно тонізовані й 

звучать, як Я 4343. Можемо припустити, що цей метр невдовзі з’явився в 

творчості нашого поета саме в результаті перекладання твору 

М. Конопніцької. Підтвердженням цього може слугувати вірш ,,Вечірній 

дзвін, вечірній дзвін” Б. Лепкого, явно означений впливом однойменної 

поезії польської письменниці. Наведемо фрагменти усіх згаданих творів. 

,,Wieczorny dzwon...” М. Конопніцької 

Wieczorny dzwon, wieczorny dzwon 
∪⊥∪⊥||∪⊥∪⊥ 

Pochwycił duszę moją 
∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

I uniósł ją do lubych stron. 
∪⊥∪⊥||∪⊥∪⊥ 

 Gdzie gwiazdy we łzach stoją! 
⊥⊥∪∪⊥⊥∪ 

Tam z łąk i pól, tam z łąk i pól, 
∪⊥∪⊥||∪⊥∪⊥ 

Westchnienie ciche leci, 
∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

I piersi żar, i męski ból, 
∪⊥∪⊥||∪⊥∪⊥ 

W mokrych źrenicach świeci. 
⊥∪∪⊥∪⊥∪  [210, с. 111]. 
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Переклад ,,В Ішль” 

Вечірній дзвін, вечірній дзвін 
∪⊥∪⊥||∪⊥∪⊥ 

понїс мене з собою  
∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

до любих тих моїх сторін, 
∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥ 

де зорі плачуть росою.   
∪⊥∪⊥∪∪⊥∪ 

 
Де гай, поля, де гай, поля
 ∪⊥∪⊥||∪⊥∪⊥ 
вечірним вітром зітхають,
 ∪⊥∪⊥∪∪⊥∪ 
де жар палає й туга-жаль
 ∪⊥∪⊥∪||⊥∪⊥ 
в зріницях мокрих сяють
 ∪⊥∪⊥∪⊥∪              [7, с. 1]. 

Власний твір Б. Лепкого 

Вечірній дзвін, вечірній дзвін 
∪⊥∪⊥||∪⊥∪⊥ 

Лунає за горою. 
∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Добру поклін, а злу – проклін, 
∪⊥∪⊥||∪⊥∪⊥ 

І вічний мир – з собою. 
∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

 
Ось день минув, мов і не був, 

∪⊥∪⊥||∪⊥∪⊥ 
Йде нічка, час спокою. 

∪⊥∪⊥∪⊥∪ 
Що ти почув, що перебув, − 

∪⊥∪⊥||∪⊥∪⊥ 
Не забереш з собою 

∪⊥∪⊥∪⊥∪          [2, с. 44]. 

Спорідненість теми і форми (схожий ритм, цезурованість, однакові рими 

в перших строфах і т.д.) перекладу і власного твору Б. Лепкого ставлять під 

сумнів майже десятилітню різницю в часі їх створення. Точної дати написання 

,,Вечірній дзвін, вечірній дзвін”, на жаль, не відомо. У примітці до циклу ,,Над 

рікою” [2], куди входить і згадана поезія, зазначено, що він уперше з’явився в 

альманасі ,,За красою” (1905) і згодом увійшов до збірки ,,Над рікою”. Як 

зазначає М. Ільницький: ,,Б. Лепкий постійно прагнув до систематизації своїх 

поетичних творів. Вперше він здійснив таку систематизацію, укладаючи 

книжку ,,З глибин душі”, в якій вірші з попередніх збірок об’єднані в цикли 

(,,в’язанки”) за мотивами...” [2, с. 831]. Цілком ймовірно, що за цим 

принципом до циклу ,,Над рікою” Б. Лепкий включив тексти різних років 

написання (у т.ч. 90-х рр. ХІХ ст.), однак це лише здогадки, наразі не 

підкріплені фактами, а тому поезію ,,Вечірній дзвін, вечірній дзвін” датуємо за 

першодруком і зараховуємо до наступного періоду творчості письменника. 

Деякі аналогічні із зафіксованими у ліриці Б. Лепкого віршові розміри 

знаходимо й у поезії І. Франка цього ж періоду (за даними Б. Бунчука, в останнє 

десятиліття ХІХ століття він апробував досить широку палітру ямбічних 
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різностоповиків [53, с. 144 – 147]), проте звучать вони у двох поетів зовсім по-

різному. Порівняймо вірші, що мають будову Я 4242: 

І. Франко: Дурний подібний до вола: 

Росте він живо, 

Бо в нім же мудрість не росла 

Лише м’ясиво [53, с. 144]. 

 

Б. Лепкий: Тяжка дорога, серце моє, 

Тернистий путь, 

Гоїти біль, лічити горе, 

Ходім! – Нас ждуть!!! [1, с. 160]. 

Як бачимо, у Б. Лепкого зовсім інші закінчення рядків. 

Різностоповим ямбом укладено й вірш „Поганий ранок. Сонце пізно 

встало”, проте в цьому випадку чергування 5-, 6- та 1-стопових рядків 

неурегульоване, що дає підставу говорити про вільний ямб (Я в). М. Ґаспаров 

зазначав, що вільний ямб на початку ХІХ ще зберігав першість за рахунок 

широкого функціонування байок та елегій, але із зменшенням популярності цих 

жанрів зменшилась і його кількість. Починаючи від 1840-х років, частка Я в 

становить не більше 10,5 %. Науковець уважав, що „це вже не той мінливий 

вірш, що грався контрастами 6-стопових і 4-стопових рядків, яким він був на 

початку століття, а одноманітний лад 5-стопових рядків, що лиш час від 

часу нерегулярно перемішується 6-стоповими і 4-стоповими...” [78, с. 55].  

Щодо згаданого твору Б. Лепкого, то це астрофічний вірш, в якому домінує Я 5 

(56,5 %), частка Я 6 помітно менша (39,2 %), а Я 1 представлений лише в одному 

рядку (4,3 %). Схема твору така – Я 55555555556566556666661. 

До хореїчних розмірів молодий поет звертався значно рідше, всього у 

чотирьох творах (13,3 % від усіх силабо-тонічних віршів): „Ні, я не хочу! Я…”, 

„Ідилія” (обидва – Х 4) та диптих „З весною!” (Х 5).  

М. Ґаспаров виділяв у російському Х4 два види ритму: 1) „архаїзований” 

(наголошуваність ІІ стопи нижча, ніж 94 %); 2) „традиційний” 
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(наголошуваність II стопи 99,5 % – 100 %) [78, с. 100]. Ритм чотиристоповика 

альтернований, „традиційний”: наголошеність ІІ стопи становить 100 %. 

Середня наголошеність стоп має такий вигляд: 
 

І ІІ ІІІ ІV 

50 % 100 % 45 % 100 % 
 
Наявність цезури після 4-го складу в більшості рядків навіює уявлення 

про силабічний 8-складовик: 

Ніч кінчиться, гаснуть зорі, ⊥∪⊥∪||⊥∪⊥∪ 

Наступає біла днина. ∪∪⊥∪||⊥∪⊥∪ 

Вже працює ген у полі ⊥∪⊥∪||⊥∪⊥∪ 

І конина, і людина [7, с. 150]. ∪∪⊥∪||⊥∪⊥∪ 

Хореїчний п’ятистоповик Б. Лепкий апробував у диптиху „З весною!”. 

У Х 5 сильними стопами є ІІ, ІІІ та V, слабкими відповідно – І та ІV. М. Ґаспаров 

писав, що „Архаїзованим” ритмом в 5-стоповому хореї можна вважати ритм тих 

поетів, у яких наголошеність І стопи вища за 60 %  і ІІІ стопа сильніша за ІІ […]. 

„Традиційним” ритмом у 5-стоповому хореї можна вважати ритм тих поетів, у 

яких наголошуваність І стопи нижча за 60 %, а ІІ стопа сильніша за ІІІ [78, 

с. 113]. Наголошуваність стоп у п’ятистоповику Б. Лепкого виглядає так: 
 

І ІІ ІІІ ІV V 

37,5 % 100 % 77,5 % 47,5 % 100 % 
 

Як бачимо, ритм і цього розміру в поета тяжіє до „традиційності”: І стопа 

значно нижча за 60 % (і навіть слабша за ІV), ІІ стопа в цьому конкретному 

творі має константний характер. 10 % версів містять позасхемні наголоси. 

З-поміж трискладових розмірів Б. Лепкий у цей період послуговується 

винятково амфібрахієм та анапестом. Зокрема, це Амф 4343 („Так тихо довкола, 

так пусто, так сумно…”), Ан 3 („Ти ідеш… Ти ідеш;  за Тобою”,  „Я вас жалую” 

та „Крушельницькій”) і Ан 223223 („Дивний сум”).  
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Зразком амфібрахічного різностоповика є перший вірш циклу 

„За тобою!”. Ритм вірша чіткий, позасхемний наголос фіксуємо лише у 3-му 

рядку. Наведемо зразок: 

Так тихо довкола, так пусто, так сумно… ∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

За хмарами сонце дрімає, ∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Осінній день наче поклався у трумно, ∪⊥∪⊥⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

А вітер му погріб справляє [1, с. 51]. ∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Для ритму тристоповика характерні поодинокі пропуски акцентів та 

достатньо велика кількість позасхемних наголосів, особливо на І стопі: 

Отоді наш народ не забуде ∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Своїх борців для рідної справи, ∪⊥∪⊥∪⊥∪∪⊥∪ 

Він пригорне їх щиро до груди, ⊥∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Й попровадить в безсмертний храм слави [2, с. 208]. ∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Майже 30 % рядків в обох творах містять позасхемні наголоси. 

Єдиний зразок анапестичного різностоповика – вірш „Дивний сум” 

(Ан 223223): 

Дивний сум і туга 

Мою душу пройма 

І морочить її без упину, 

Ані днини нема, 

Ні години нема, 

Щоби я з того суму не гинув [2, с. 82]. 

Таку саму форму в цей час подибуємо і в І. Франка, але в нього ритм 

суттєво відрізняється за рахунок дактилічних закінчень 3-стопової частини: 

Як метіль прошумить, 

Так загине на мить 

Злий, сльозами людськими годований, 

Щезне й слід весь по нім… 

Але добрий – се дім, 

На скалі віковічно будований [53, с. 158]. 
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У поезії ,,На крилах пісень” Б. Лепкий апробував форму силабо-

тонічного логаеда, спеціально створеного на основі 8-складового вірша. 

У 77 % рядків наголошеними є 2, 4 і 7 склади. Понадсхемний акцент 

фіксуємо у 3-му версі твору: И да́вно зникшихъ лѣтъ згадку (∪⊥∪⊥∪⊥⊥∪), 

а також зрушення наголосу в перших стопах 34-го та 35-го рядків. Проілюструємо 

останнім з них: Всѣхъ чарувавъ вôнъ – та рвалось (⊥∪∪⊥∪∪⊥∪). 

Строфіка та римування. На ранньому етапі творчості поет віддає 

перевагу строфічному віршеві. Із 32 творів, написаних у цей час, 26 – 

строфічні (81 %). 

Превалюють катрени (69 % від строфічних поезій), у яких поет 

найчастіше вдається до перехресного способу римування: ABAB – 11 віршів, 

aBaB – три, а AbAb – 2 зразки; ще у 2-х поезіях зафіксовано оповитий 

спосіб (AbbA) та неповне римування (ABCB).  

У вірші „Я вас жалую” 3-й та 4-й катрени поєднані спільними римами 

(вони дуже близькі й за змістом): 

Ні женці, утомившись на ниві, 

Не прийдуть в вашу тінь спочивати, 

Лиш гроби тут лягли мовчаливі, 

Раз лягли і не хочуть вставати. 

Ні серна, ані заєць трусливий 

Не прийдуть в вас приюту шукати, 

Як на ловах завзятий мисливий 

Прожене їх із власної хати [2, с. 77]. 

Твір „Крушельницькій” загалом складається із катренів ABAB, але 

завершується римованим дистихом AA. 

Поезія „На крилах пісень” написана катренами з неповним 

римуванням ABCB. В їхню канву вплітається один катрен із перехресним 

римуванням ABAB; у перших двох строфах, „основній” римі (у 2-му та 

4-му рядках) відповідає звукове завершення 1-го рядка, проте це 

співзвуччя менш точне: 
 

Пѣсе́нь сердечныхъ збренѣли  

Звуки́ лелѣючи̂, мили̂, 

И да́вно зникшихъ лѣтъ згадку 

У серцю ту́жнôмъ збудили. 

Пѣсе́нь тыхъ ча́ромъ впиваюсь: 

Квѣтки́ зростили ихъ въ га́ю, 

И пта́шечки́ легкокрыли̂ 

Въ пахучôмъ лѣса розмаю [4, с. 1]. 
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У творі ,,Ні, я не хочу! Я...” наскрізною є схема римування аВаВ. Лише 

у другій строфі наявне неповне римування (аВсВ). Співзвуччя руйнується 

через розбіжність акцентованого голосного в кінцевих словах першого і 

третього рядків (,,нехай – питє”). Б. Лепкий міг би уникнути цього, 

використавши нормативну лексему ,,пиття”, замість діалектної ,,питє”. Варто 

зазначити, що у вказаному вірші поет свідомо вживав діалектизми, зокрема й 

поряд з їх літературними відповідниками. Наприклад, 4 рази він використав 

слово ,,житє” і двічі – ,,життя”. Крім того, наявна нетипова для лексики поета 

прийменникова форма ,,сли” (у значені ,,якщо”). 

На другому місці, за частотністю застосування, – п’ятивіршева 

структура (19 %) зі схемами римування AbAAb, AABBB (представлені двома 

творами кожна), а також АbAbb (лише в одній поезії).          

У вірші „Не раз обгорнуть безталанну душу” фіксуємо той самий 

„прийом”, який засвідчено у поезії „Крушельницькій” – завершальний 

двовірш, який у цьому разі повторює перші 2 рядки твору.  

Цікаве використання співзвуч подибуємо в диптиху „З весною!”. 

Кінець першого вірша пов’язаний із початком наступного однаковими римами.  

На головцї рута і калина 

І лице рум’яне як малина… 

Гей, чи чули люди! Вийдіть з хати! 

Вийдіть з хати, весну зустрічати, 

Долї-щастя, талану благати!  

 

Гей, весно, весно ти наша мати! 

Розповідж, чого нам в тебе ждати? 

Чи любови і згоди і волї, 

Тої волї – волї золотої, 

Що солодить житя важкі бої? [8, с. 34]. 
В обох творах схема римування – ААВВВ. 
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Шестивіршева та семивіршева структури представлені одним твором 

кожна. Схеми римування – aaBaaB, aaBccB (,,Дивний сум”) та ABBCCAA 

(,,Ходи зо мною!”) відповідно.  

Б. Лепкий звернувся також до твердої строфічної форми – сонета. 

Її фіксуємо у двох віршах: „Село” та „Сонет”. Схеми римування – AbAb 

AbAb CdC dee та ABBA ABBA CCC DDD відповідно.  

Астрофічна форма притаманна поезіям „В світ за очі!”, „А там далеко за 

горою”, „Поганий ранок. Сонце пізно встало”, ,,Ми йшли з собою” та 

„За морем!”. Перша із них – це досить великий за обсягом твір із 

несистемним римуванням та низкою неримованих клаузул. В окремих 

відрізках римується по 3-4 клаузули: 

А дѣти въ голосъ: „Мы хочемъ до Бозѣ, A 

Хочемъ до тата” и вчепились мамы, B 

И такъ просили, такъ сумно кричали, C 

Що вôдъ ихъ просьбы сами̂ конѣ стали… C 

… Вôйшли-сьмо въ церкву, на колѣна впали C 

Я передъ Бога Всевышнього трономъ D 

Мои маленьки̂ такъ смирно лежали, C 

Такимъ припали передъ нимъ поклономъ, D 

Мої дрôбоньки̂, безталанни̂ дѣти, E 

Якъ ти̂ прибити̂ бурею и громомъ D 

Весняни̂ цвѣты… [5, с. 1] E 

Усі вірші Б. Лепкого – римовані. Переважна більшість співзвуч – точні 

(82,1 %). Частка неточних становить 10,1 %, приблизних – 7,8 %. Серед 

однограматичних рим переважають дієслівні (33,1 %), частка різнограматичних 

порівняно невелика: 30 %. 
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Висновки до розділу 2 

Перший етап поетичної творчості Б. Лепкого був хоч і не дуже 

продуктивний щодо кількості написаних творів, проте відзначився пошуком 

різноманітних форм. Поет працював у різних жанрах, активно 

використовував металогічні, синтаксичні та фонічні засоби увиразнення 

художньої мови своїх текстів, експериментував із силабічними та силабо-

тонічними розмірами. 

Майже всі вірші Б. Лепкого, датовані 1890 − 1899 роками, належать до 

одного роду – лірики (97 %). Помітною є схильність автора до роздумів над 

життям, самозаглиблення і фіксації своїх вражень, почуттів у віршорядках. 

Внаслідок цього понад 94 % його поезій мають ознаки автопсихологічної 

лірики, натомість рольова представлена лише двома віршами. Стільки ж 

творів є суґестивними. Решту вважаємо медитативною поезією. 

У тематичній площині провідною є інтимна лірика (75 %). Соціальні 

проблеми Б. Лепкий порушив у 16 % поезій. Чимало віршів окресленого 

періоду присвячено опису природи, природних явищ (17 %), а урбаністична 

тема наявна лише в одному творі.  

З погляду емоційного вираження фіксуємо майже однорідну мінорну 

тоналість (95 %). Піднесену, мажорну інтонацію відчутно лише у 3-х віршах, 

ідилічну – в 2-х, а драматичну – в 1-му.  

У жанровій палітрі творів домінують думки (30 %) та елегії (22,5 %). 

Малопродуктивними виявились літературна пісня, літературна веснянка, 

вірш-ідилія, вірш-монолог. Адресована (вокативна) лірика окресленого 

періоду представлена жанрами присвяти та послання. 

Аналіз металогічних засобів доводить, що Б. Лепкий активно 

використовував тропи у своїх віршах. Найчастіше поет звертався до 

метафори (ЧК – 5,1) та порівняння (3,8). Помітно рідше використовував 

епітети (2,8). Метонімія та гіпербола – найменш продуктивні в окреслений 

період (0,8 та 1,03 відповідно). Іронічне мовлення Б. Лепкий апробував лише 

один раз.  
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Для створення оригінальних форм образного вираження власних думок і 

почувань поет експериментував зі стилістичними фігурами. Основу поетичного 

синтаксису Б. Лепкого становлять повтори. З-поміж них поет найчастіше 

використовував анафору (ЧК – 4,2), епізевксис (4,1), рефрен (4), кондублікацію 

(3,2), полісиндетон (2,1), підхоплення (1,1). Менше прикладів епіфори (0,8). 

Анадиплозис поет застосував лише двічі. Продуктивними в першому періоді 

творчості Б. Лепкого виявились фігури патетики – риторичні вигуки (3,7) та 

риторичні запитання (2,4). Крім того, фіксуємо й такі фігури: плеоназм (1,8), 

антитеза (1,6), тавтологія (0,67). Поліптота та фігури градації (клімакс, 

антиклімакс) представлені лише по одному разові.  

Окрім металогічних та синтаксичних прийомів, Б. Лепкий активно 

використовував й фонічні, зокрема апробував алітерації (-с-, -ж-, -ч-, -ш-, -д-, 

-т-, -р-) асонанси (-а-, -о-, -у-, -і-) та майже всю палітру внутрішніх рим. 

З урахуванням кількох фонічних ,,промахів”, які ми зафіксували в поезії 

,,На крилах пісень”, загалом можемо стверджувати про добре чуття мови в 

поета та майстерне використання її акустичних можливостей. 

Упродовж першого періоду творчості поет працював у межах двох 

систем віршування: силабічної (6,5 % від усіх творів) та силабо-тонічної 

(93,5 %), експериментував з поліметричними конструкціями та логаедами. 

Провідним силабічним метром є 11-складовик. Інші складочисельні 

розміри фіксуємо лише в логаеді зі схемою 5, 6, 11, 11, 11, 11, 5. 

Більша метрична різноманітність властива силабо-тонічним віршам 

Б. Лепкого. Переважну їх більшість укладено ямбами та хореями (66,7 % та 

13,3 % відповідно). Трискладові розміри представлено анапестом (13,33 %) 

та амфібрахієм (3,33 %).   

З-поміж ямбів домінує Я 4 (30 % ямбічних). Менше 5 % рядків містять 

позасхемні наголоси. Кількість повнонаголошених версів становить 50 %. 

Лише в одному вірші засвідчено ,,архаїчний” ритм, у решті творів фіксуємо 

альтернований. П’ятистоповиком укладено 15 % ямбічних поезій. Частка 

позасхемних наголосів – 9,8 %, повнонаголошених рядків – 41 %. У двох 
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творах засвідчено спадний ритм, лише у вірші ,,Сонет” ІІ стопа константна 

(100-відсоткова наголошуваність) та сильніша від І та ІІІ стопи. В окреслений 

період творчості Б. Лепкий звернувся і до Я 6ц. Його частка становить 20 % у 

сегменті ямбічних форм. Для віршів, укладених цим метром, характерний 

симетричний двочленний ритм. Частка повнонаголошених версів – 37 %, 

позасхемних наголосів не зафіксовано. Окрім монорозмірних ямбів, поет 

активно використовував й різностоповики (30 %), зокрема фіксуємо по 

одному зразку Я 5-6, Я 4242, Я 55552, Я 52552 та двічі вжитий Я 4343. Один 

вірш укладено вільним ямбом. 

Кілька разів молодий поет звернувся до хореїчних розмірів: двічі до Х 4 та 

стільки ж до Х 5. Ритм чотиристоповика – альтернований. Повнонаголошених 

рядків – 40 %. Позасхемних акцентів не зафіксовано. Для п’ятистоповика 

Б. Лепкого також характерний ,,традиційний” (альтернований ритм). 

Повнонаголошених рядків – 12 %. Частка версів з акцентуаційними зрушеннями 

досить висока – 10 %. 

Малопродуктивними в ранній поезії Б. Лепкого виявилися трискладові 

розміри. У двох творах поет апробував Ан 3. Майже 30 % рядків містять 

позасхемні наголоси, особливо на І стопі. Також зафіксовано по одному 

прикладу Ан 223223 та Амф 4343. Ритм обох різностоповиків чіткий, 

позасхемних наголосів нема.  

Одну поезію класифікуємо як силабо-тонічний логаед (наголошені 2, 4 

і 7 склади), створений на основі 8-складовика.  

У творчому доробку Б. Лепкого 90-х років ХІХ ст. репрезентовано як 

строфічні (81 %), так і астрофічні (19 %) вірші. 93 % строфічних творів – 

монострофічні, відповідно частка різнострофічних становить 7 %. Серед 

монострофічних структур першість належить катренам (69 %). Другою за 

частотністю використання є п’ятивіршева форма (19 %). Шестивірш та 

семивірш фіксуємо лише по одному разу.  

Для 18 творів, укладених катренами, Б. Лепкий обрав перехресне 

римування: ABAB – 11 віршів, aBaB – 3, AbAb – 2. Оповите (AbbA) та 
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неповне римування (ABCB) використав лише по одному разові. 

П’ятивіршами написано п’ять творів (19 %) з такими схемами звукових 

перегуків: AbAAb, AABBB (представлені двома віршами кожна), а також 

АbAbb (одна поезія).  По одному разові поет апробував шестивіршеву та 

семивіршеву структури. Схеми римування – aaBaaB, aaBccB та ABBCCAA 

відповідно. Канонічні строфи репрезентовані лише двома сонетами на 4 і 5 

рим (ABBA ABBA CCC DDD та AbAb AbAb CdC dee).        

Б. Лепкий найчастіше послуговувався точними римами. Поетова рима 

здебільшого однограматична, превалюють міждієслівні співзвуччя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 3 

КРАКІВСЬКИЙ ПЕРІОД ТВОРЧОСТІ ПОЕТА  

(1900 – 1913 рр.) 

Початок ХХ століття – період активної літературної, наукової та 

педагогічної діяльності Б. Лепкого. З вересня 1899 року поет зі своєю молодою 

дружиною перебрався до Кракова, де за підтримки О. Барвінського влаштувався 

на посаду суплента ІІ державної гімназії Святого Яцка. У жовтні того ж року він 

став лектором у Ягеллонському університеті, де викладав українську мову та 

літературу. Н. Білик, дослідниця життєво-творчого шляху поета, цей період 

описує так: ,,Переїзд до Кракова відіграв у житті Б. Лепкого надзвичайно 

важливу роль. Атмосфера нового середовища була позбавлена метушливості 

провінції, різких шовіністичних тенденцій Східної Галичини. Польські патріоти 

ставились коректно до молодого викладача, а в його особі й до українського 

руху” [1, с. 25]. Очевидно, що стрімка еволюція поетичної майстерності автора 

нерозривно пов'язана з переїздом у це місто. Важливу роль тут відіграв не лише 

факт зміни місця проживання, а й, що важливіше, нові можливості для 

культурних контактів. Як зазначає М. Гнатюк, ,,саме Краків сприяв його 

знайомству з широким колом польських та українських діячів. Після невдалої 

спроби О. Барвінського та Ю. Романчука налагодити польсько-українську 

співпрацю (,,Нова ера”, 1890) чергову спробу знайти польсько-український 

діалог уже в перші роки ХХ ст. робив Б. Лепкий. Для такого діалогу 

використовувались різноманітні засоби, зокрема діяльність ,,Слов’янського 

клубу” у Кракові (1901), одним з організаторів якого був Б. Лепкий” [81, с. 204]. 

Власне, і ця спроба, як відомо, не отримала належного продовження через 

погіршення на політичній основі українсько-польських взаємин у Галичині. І все 

ж, як зазначає Микола Голубець, „…Лепкий не зривав безпосередніх зв’язків із 

батьківщиною. У Бережанах чи у Львові з’являвся зчаста, мало котра з 

культурно-національних імпрез у краю відбувалася без його вступного слова чи 

рецитації віршів, не було святочного числа українських репрезентативних 

часописів чи журналів без принагідного вірша Богдана Лепкого…” [47, с. 9]. 
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Результатом кропіткої праці на поетичній ниві стали 9 збірок віршів: 

„Стрічки” (1901), „Листки падуть”, „Осінь” (1902), „На чужині” (1904), 

„З глибин душі” (1905), „Над рікою” (1905), „Поезіє, розрадо одинока” 

(1908), ,,Для ідеї” (1911), ,,З-над моря” (1913).  Кожна наступна книжка 

ставала своєрідним кроком уперед і засвідчувала зростання його вправності 

як поета.  

Загальна кількість віршів, датування яких нам вдалося перевірити, 

становить 235 (4560 версів). Зосередимось на їхній формі. 

Генерика. Лірика Б. Лепкого окресленого періоду характеризується 

тяжінням до автопсихологічного зображення дійсності. Це простежуємо в 

83 % віршів (,,Часом жажду спокою”, ,,Ні, не видержу я”, ,,Коли б лишилась 

хоть тота потіха”, ,,Люблю я тиху ніч”, ,,Снишся мені”, ,,Покину я доли” та 

ін). Рольові інтерпретації фіксуємо у 17 % творів (,,Добрий вечір, 

паніматко!”, ,,Вітер в поли, ох недоле”, ,,Хрест на кручі” (,,Гей, керманичу!”), 

,,Порадь мені” та ін.). У переважній більшості випадків ліричний герой веде, 

характерний для фольклору діалог з ,,оживленими” природними явищами чи 

рослинами. Проілюструємо це фрагментом із вірша ,,Вітер в поли, ох 

недоле”: 

– Вітре, вітре, у повітре 

Полечу з тобою, 

Най біль тугу і  наругу 

Лишу за собою! –  

– Годї брате! Не лїтати 

Нам з собою в парі, 

Понад гаєм я буяю, 

Спочиваю в хмарі [8, с. 14 – 15]. 

Здебільшого поет творив медитативну лірику, до якої належить 98,3 % 

творів (,,Ані слова!”, ,,Світів бездонні океани”, ,,Зелений Зелемінь”, ,,Коли б 

лишилась хоть тота потіха”, ,,Фінал” (,,Мрії розвіяні і недомріяні”) та ін). 

Суґестивність чітко простежено в 4 віршах. Зокрема, це ,,Острів смерті” з 

підзаголовком ,,До образу Бекліна”, який вказує на інтермедіальний зв’язок 

із джерелом натхнення. М. Ільницький у примітці до цього твору зазначає, 

що він ,,написаний під враженням однойменної картини швейцарського 

художника А. Бекліна (1827 – 1901); картина ця мала широку популярність 
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на початку ХХ ст. [2, с. 836]. Щоправда, вказаний витвір мистецтва не зовсім 

,,однойменний” із віршем Б. Лепкого. Мовою оригіналу ця картина 

номінується ,,Die Toteninsel”, що перекладаємо як ,,Острів мертвих”.  

Суґестивним уважаємо і вірш ,,Місячна ніч”, у заголовковому комплексі 

якого знаходимо авторську примітку – ,,Під вражінєм Бетговена 

Mondsheinsonate”. Ще одну підказку автор помістив у назві поезії ,,Прочитавши 

,,Битву” Кобилянської”. Навіювання мотивів легко простежується. Так, у творі 

видатної буковинки один з робітників на ім’я Клевета обурюється вирубкою 

лісу: ,,Нищать чужі антихристи наші прекрасні ліси, що становлять маєток 

нашого краю”. Своєрідним переспівом звучать рядки у вірші Б. Лепкого: 

,,В наші зелені гаї і в тихі тінисті діброви, / Де старосвітські жерці ішли до 

богів на розмови, / Чужесторонні купці прийшли. Залунали топори, / 

Заскреготали пилки, застогнали жалісно бори [2, с. 206]. 

Славнозвісна поезія ,,Журавлі” також є суґестивною. За словами 

автора, її написання навіть дещо романтично-містичне: ,,Я вертав з театру, з 

драми Виспянського ,,Noc listopadowa”, під ногами шелестіло пожовкле 

листя, а над головою лунали крики відлітаючих журавлів. Вірш склався 

немов сам із себе, без мойого відома і праці” [2, с. 833]. 

У тематичному діапазоні частка ,,натуралістичних” поезій становить 

27 % (,,В лісі”, ,,Вечір перед бурею в полі”, ,,Осінні краєвиди”, ,,Так ту 

чудово”, ,,На небі сонце гасне” та ін). Урбаністична тема представлена лише 

творами ,,В густій імлі” та ,,Крик і гамір”. Провідною в окреслений період 

залишається інтимна лірика (61 %) (,,Я жду тебе!”, ,,Часом я тужу за Тобою”, 

,,Чую очі твої сині”, ,,Дай мені руку…”, ,,Помежи нами море сине”, ,,Сниш 

ся мені” та ін.). Соціальні питання Б. Лепкий розкриває в 11 % поезій 

(,,Перший бал”, ,,Далекий я вам…”, ,,Не хиляйте!”, ,,Хрест на кручі” та ін).  

У площині розгляду емоційної тональності  фіксуємо всі три її види: 

ліризм (,,Спогад”, ,,Така чудова нічка” та ін.), драматизм (,,Гість”, ,,Бачиш?” 

та ін.), епічність (,,Така чудова нічка”, ,,Перший бал” та ін.). Відсоткове 

співвідношення виглядає відповідно: 58 – 24 – 18. 



 85 

Як і раніше, помітно домінує мінорна тоналість (89 %). Піднесену, 

мажорну інтонацію відчутно здебільшого у віршах, стилізованих під народні 

пісні, однак є й винятки (,,Дав Господь навесні”, ,,Полудне в горах”, 

,,Карнавал”). Проілюструємо:  

Карнавал, карнавал! І серце горяче 

Тріпоче ся в груди, з утїхи аж скаче, 

Жіночих шат шуми і запах перфуми, 

Шалїют і ноги, і уми! [8, с. 87]. 

З-поміж експресивних жанрів в арсеналі Б. Лепкого важливе місце 

займає романс. Головними естетичними ознаками цього жанру М. Бондар 

уважає своєрідний культ страждання, стансовість, завершеність строф, 

наявність анафор та епіфор, обрамлення твору єдиним образом [49, с. 181]. 

Ю. Клим’юк наголошує, що ,,у романсі важливу роль відіграють сформовані 

ще в романтизмі принципи передачі важкого душевного стану ліричного 

героя, почуттєва екзальтизація в такому вірші досягає своєї крайньої межі” 

[107, с. 62]. Міркування обох науковців щонайкраще характеризують 

романси Б. Лепкого (,,Снишся мені”, ,,Часом я тужу за Тобою”, ,,Помежи 

нами море сине”, ,,Куди не ступлю, не піду” та ін).  

Є у творчому доробку поета окресленого періоду й чимало зразків 

літературної пісні (,,Через жито стежка бита”, ,,Ой, попід гай зелененький”, 

,,Ой зриваю рожу в гаю”, ,,Забув би я тебе, мила” тощо). Цим поезіям 

властиве чітко виражене народнопісенне забарвлення. Часто наратором тут  

виступає жінка або дівчина:  

Ой попід гай зелененький 

Барвінок ся стелить, 

Повідають добрі люди, 

Що милий ся женить. 

Ой женить ся мій миленький 

Грають му музики 

А я піду на весїлля 

Хоть ми жаль великий [9, c. 15]. 

Спорадично Б. Лепкий удавався до жанру думки (,,Так недавно то 

було”, ,,Дума патріота в буфеті”, ,,Думка (,,Минуло літо. На стерні...”), 

,,Ой біда мені”, та ін.). 
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Новим у жанрововій палітрі Б. Лепкого став ноктюрн. Мар’яна та 

Зоряна Лановики так описують особливості функціонування цього жанру 

наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст.: ,,У період переходу української літератури на 

нові модерністські обрії жанр ноктюрна найяскравіше представлений у 

творчості тих письменників, чия творчість найбільше виявляла зв’язок із 

суміжними видами мистецтва” [119, с. 6]. Прикметно, що Б. Лепкий був 

письменником і художником. Можливо, саме цей факт привернув увагу сестер-

літературознавців до його поезії у контексті дослідження етапів становлення 

згаданого жанру. Як наслідок вірші ,,Ніч над Черемошем”, ,,Люблю я тиху ніч”, 

,,Місячна ніч”, ,,Миколі Лисенкові”, ,,Острів смерті”, ,,Осіння ніч на селі”,  

,,Не люблю осінньої ночі” та ,,Сповідь землі” вони вважають ноктюрнами. 

Загалом погоджуємось із дослідницями, щоправда, поезія ,,Миколі Лисенкові” 

має більше ознак жанру ситуативної присвяти, але про це далі. 

До перерахованих ноктюрнів додаємо ще вірші ,,Ніччю” та ,,Опівніч – тихо”. 

В основі обидвох творів закладено властивий епосі романтизму опис ідилічного 

нічного пейзажу, що навіює спокій та гармонію. Проілюструємо сказане:   

Глянь!... Там місячне проміннє  

Як за кару мовчки блудить: 

І пестить мертве каміннє, 

І квітки з просоня будить. 

Цить!... Звернїм наш слух і очи 

В тую пітьму, в тую тишу, 

Може вчуєм, може вбачим,  

Що судьба для нас там пише  

[8, с. 59]. 

Дуже часто Б. Лепкий означував свої вірші присвятами, зокрема 

подибуємо такі: ,,Прф. К. Студинському посьвята”, ,,Отцу Попелеви з 

Довгополя на привіт”, ,,Директорови Григориєви Цеглинському посьвята”, 

,,М. Залітачови на спомин”, ,,Климови Глїбовицькому на спомин”, та ін. 

Однак ці присвяти є лише способом ушанування таким чином важливої в 

житті автора людини та не є визначальними рисами однойменного жанру. 

Адресовану лірику Б. Лепкого, як ми вже зазначали, проаналізував 

В. Назарець. У переважній більшості результати нашого дослідження 

збігаються з міркуваннями вченого. Внесемо окремі доповнення.  
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У межах жанру послання В. Назарець фіксує громадянське послання з 

дидактичною настановою в творі ,,Далекий я вам”. До цієї ж групи 

пропонуємо зарахувати вірші ,,Моїм клеветникам”, ,,Возьми васильку і посій 

в городі”, ,,Василеві Стефаникові”. Жанрові ознаки останньої поезії  

викликають певні міркування. В. Назарець класифікує її як дружнє послання: 

,,Як відомо, обох митців зв’язувала багатолітня міцна дружба та творчі 

взаємостосунки, що значною мірою знайшло своє відображення у творі, 

адресованому Б. Лепким В. Стефанику. Характер звернення Б. Лепкого до 

адресата твору, його форма, звісно, не позбавлені інтонацій шанобливого 

ставлення, яке, втім має й цілком товариське, дружнє емоційне забарвлення” 

[145, с. 95]. На нашу думку, науковця дещо ввела в оману назва вірша. 

Можемо припустити, що цю поезію В. Назарець проаналізував, опираючись 

на двотомник, упорядкований М. Ільницьким, де твір номінований ,,Василеві 

Стефаникові”. Але тут чомусь упущено одне важливе кінцеве слово – 

,,присвячую”. Саме таку фразу, себто звичну присвяту, знаходимо над цим 

віршем у ,,Стрічках”. У змісті цієї ж збірки твір названо за його першим 

рядком ,,Ти, хлопе, землю край”. Власне, ця невелика деталь не змінює 

належності твору до жанру послання, але дає змогу змістити вектор апеляції 

від В. Стефаника на умовну чи то інтроспективну адресацію. Відтак можна й 

дискутувати, яким уважати зміст вірша – автологічним чи метафоричним. 

Якщо автологічним, то зв’язок із В. Стефаником як об’єктом апеляції 

втрачається, якщо ж метафоричним, то навпаки. Тоді рядки: ,,Ти хлопе 

землю край / І в землю зерно сій – / Няй жито як Дунай / Покриє загін твій. // 

Ти не дивись на те, / Що нивонька твоя, / Як полотно лняне, / Коротка і 

вузька” – можемо прочитувати як дидактичну настанову В. Стефаникові 

старанно писати свої твори і не зважати на їх невеликий розмір.  

Ще одним тематичним різновидом жанру є любовне послання. До нього 

В. Назарець зараховує такі твори: ,,Забути – але як”, ,,Час рікою пливе”, 

Здорова, мила!”, ,,Як сонце згасне”. Свій перелік науковець завершує словами 
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,,та ін…”, тобто вказує на його невичерпність. Статистичне обстеження 

поетичного доробку Б. Лепкого показало, що їхня частка становить аж 16 %.  

У вірші ,,Лист від Устияновича” Б. Лепкий апробував форму 

віршованого листа інформаційного типу. 

Уже згадану поезію ,,Миколі Лисенкові (на спомин 7.ХІІ 1903)” 

В. Назарець зараховує до ситуативних присвят. Правильність такого вибору 

не викликає сумнівів, однак важко погодитись із описаним приводом її 

створення. У своїй статті науковець, коментуючи цей твір укупі з віршем 

,,Чупринці” (належить до наступного періоду творчості поета), зазначив: 

,,написані з метою посмертного вшанування пам’яті про визначних діячів 

вітчизняного мистецтва” [145, с. 96]. Якщо у випадку з Г. Чупринкою це 

цілком слушне зауваження, то щодо М. Лисенка – очевидно помилкове. 

У примітках до першого тому ,,Творів” [2] укладач зазначив, що вірш 

,,надрукований у журналі ,,Літературно-науковий вісник” (1904. – кн. 1) 

(тобто за 8 років до смерті композитора. – Р.П.), а потім увійшов до збірки 

,,Над рікою” (Львів, 1905), звідки його й передруковуємо” [2, с. 838]. Крім 

того, М. Ільницький запевняє, що твір написаний з нагоди відвідин 

М. Лисенком Львова. Це виглядає більш реально.  

Гарним прикладом ситуативної присвяти нам видається маловідома 

поезія ,,Пам’яти Михайла Новицького”. Саме М. Новицький, він же 

Петрушевич, ще у період навчання Б. Лепкого у Віденській академії, порадив 

йому покинути малярство і серйозно взятися за перо. Він був для молодого 

письменника не лише вимогливим критиком, а й другом та наставником. 

Зважаючи на те, що згаданий твір після публікації у ,,Стрічках” згодом не 

передруковувався, дозволимо собі процитувати його повністю: 

Єго душа була як тая срібна лїра, 

Чутка на всякий звук веселий і тужливий; 

Чутка на вітру рев осїнний, галасливий, 

На птахів сьпів і шум легонького зефіра. 
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Єго душа була як тая срібна лїра; 

В нїй відгомін найшов і той, що жив щасливий, 

І той, що долю гнав як зьвірину мисливий; 

Дігнав єї і впав, втерявши сил не міра. 

 

Єго душа була як тая срібна лїра,  

Чутка на людський біль і радість і розпуку, 

І на сердечний сьміх і на душевну муку,  

А прім у нїй вела: любов, надїя, віра; 

Чомуж, коли чуття пробралась повна міра 

Він втих? чи втих на все, без відгомону, звуку? [8, с. 41].  

З-поміж тематичних різновидів жанру присвяти у віршах нашого поета 

В. Назарець називає такі: ,,ситуативна присвята (,,Намалюй мені, друже, 

картину…”, ,,Миколі Лисенкові (на спомин 7.ХІІ 1903)”, [...] 1  умовна 

присвята (,,О Пісне…”, [...] ,,До Черемоша”, ,,Порадь мені”, ,,На лодці”, 

,,Лодко на голубих хвилях”, ,,Ялиця”, ,,До одинокої ялиці”, [...] ,,На склоні 

гір”, ,,Бувайте здорові!”, [...], ,,Гори мої, гори” та ін. ), асоціативна присвята 

([...], ,,В Тарасові роковини”, ,,Павлові Грабові”). 

Основу репрезентативних жанрів складають елегії (,,Така чудова 

нічка”, ,,Одинокий сиджу над рікою”, ,,Відчинилися небесні шлюзи”, 

,,Листки падуть”, ,,Часом на проході в городі”, ,,Паде зів’яле листячко” та ін.) 

Тропи. У ліриці Б. Лепкого 1900-1913 рр., як і попередній період, 

домінують прості порівняння, хоч їхня частка дещо менша (67 % від усіх 

порівнянь). 

Порівнюючи, автор найчастіше послуговувався простими формами 

(62 %), з-поміж яких домінують сполучникові (87 % усіх простих): З над 

того моря мов небесні роси / Вітрець найкрасші спомини приносить [9, с. 5], 

Лиш спомини лишають ся, / Як пасма павутини [10, с. 15], Такий гарячий, 

                                         
1 Тут і до кінця цитати позначку ,,[...]” ставимо у місцях пропуску назв віршів, що 

не належать до ,,краківського” періоду творчості Б. Лепкого. 
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ясний жар, / Неначе з пекла родом [9, с. 11], І як ті вірли крилаті, / Так 

думки в гору летять, / В голові, як дїти в хатї, / Вдержати ся не хотять 

[9, с. 37], Наче спомин, павутина / Над могилою літає [2, с. 183], Що 

розійдем ся, як гомін по лїсї, / Зівянем, зжовкнем, як лист на орісї, / 

І розплинем ся як дві филї в мори [14, с. 55], Якісь далекі ловлю тони, / Що 

йдуть як филя оловяна, / Жалї, зітхання і проклони, / Ревуть як пісня 

горем пяна [8, с. 100]. 

Частотність вживання різних сполучників виглядає так: як (56 %), 

мов (16 %), наче (14 %), немов (9 %), неначе (4 %), чим (1 %). 

18 % порівнянь із безсполучниковим типом зв’язку реалізовані шляхом 

пропускання компаративної зв’язки: Твої очи, твої очи синї – / Незабудьки 

ясні на долинї [14, с. 51], Пощо квіти? Не треба! / Слово – листя лаврове, / 

Гадка – квіття чудове, / Мрія – часточка неба... / Вий же вовком, пустине 

[2, с. 192]. В останньому прикладі ми виділили подвійним підкресленням 

порівняння у формі орудного відмінка. Такий тип зіставлення є найбільш 

продуктивним з-поміж безсполучникових (80 %). Наведемо ще кілька 

прикладів: Палали ватри вівчарські, як зорі / Алмазом ясним на облакоморі 

[9, с. 63], І спомини у ту хвилину / Роєм ударять до вікон [10, 46], І той сміх, 

що сріблом ллєся [1, с. 67], Я пташкою до щастя лину [8, с. 43], Піт 

людський сріблом сьвітить [9, с. 9], І сонно йшли сновидами / Під батогом 

огуди [2, с. 146], Як гранітною скалою / Сум повисне над тобою [2, с. 161]. 

Щодо останнього прикладу варто зазначити, що сполучник як вжитий у 

значенні ,,коли”. Дуже рідко (2 %) поет утворював порівняння за допомогою 

предиката: Я видїв вас в непевности, в трівозї, / Подібних путникам, котрих 

імив ся блуд [14, с. 18].  

Найбільшу художню цінність мають розгорнуті порівняння. Їх частка в 

окреслений період досить висока – 33 %. Наведемо кілька прикладів: Немов 

царівна гір чудесна / Булась така мрачна і ясна, / Така душевна безтїлесна, / 

Так ангельськи, чудово-красна, / Такі від тебе чари били / Невстримні, любі а 

могучі [9, с. 52], Чи видиш тії хмари як пух такі білі [...]// Як тії райскі птахи, 



 91 

малі, срібно-синї, / Що вперве свої крила слабі і невмілі / Простують і не мають 

сил досить у тїлї, / Щоб в простори злетїти і висять в долинї // Між небом з 

землею і дріжать в трівозї  [9, с. 51], Згадки з дитячих ранніх літ, / Ах, як ви 

дорогі мені! / Ви, мов метелики дрібні / В весни погідні ясні дні, / З цвітка 

літаєте на цвіт. // Згадки з дитячих ранніх літ, / Ах, як ви дорогі мені! / Ви, мов 

ті квіти чарівні, / Цвітете навіть і тоді, / Коли мороз зморозить світ [8, с. 18]. 

Спорадично Б. Лепкий вдавався до заперечних порівнянь: Цить! То не 

хвиля шумить, / Не ріка котить срібні хрусталі. / То невпинно пливуть / 

У невідому путь / Людські сльози, терпіння, печалі [2, с. 42], Ось там... не 

хмари понад поле, / Не мраки в заводи женуть. / То мовчаливо, по неволи / 

Лїта єго походом довгим йдуть: / Сумним походом похоронним [10, с. 39] 

Частотний коефіцієнт усіх порівнянь становить 6,2. 

Найпродуктивнішим тропом виявилась метафора. Як і у попереднє 

десятиліття, при її формуванні поет здебільшого використовує оживлення 

(77 % усіх метафор). Наведемо кілька прикладів: А над рікою мли гуляють, / 

З вітрами тихо розмовляють / І криють ся в холодний яр [9, с. 38], І починає 

ся нічна / Хрестів і піль розмова, / І сповідають ся поля / А слухає діброва 

[10, с. 88], Наїжилась густа стерня [9, c. 11], Вітрець квітки до сну колише 

[9, с. 30]. Густина метафоричних рядків в окремих віршах настільки велика, 

що легше вирахувати кількість версів без цього тропу, аніж з ним. Для 

ілюстрації наведемо фрагмент поезії ,,Я жду тебе”:  

Я жду Тебе! Вже ніч глуха 

Мою комнату залягла, 

Вже вітер стогне під вікном,  

Мороз ледяним бє крилом,  

І тихо, тихо з всїх кутів 

Йдуть спомини забутих днїв, 

Нїмі, студені і блїді, 

Немов мерці [8, с. 58]. 

Оречевлення не належить до активних способів творення метафор. 

Його частка становить лише 5 %: Як побачу ті руки зі стали / Що лан збіжа 
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зкосили та зжали [14, с. 13], Коли від жару твої крови / Займав ся полум’ям 

мій зір. / Коли від жару твого тїла / Мене огонь на скрізь проймав [9, с. 93]. 

Цікаво, що в останньому прикладі слово жару вжите у значенні тепла, 

високої температури, що йде від чогось сильно нагрітого. А в іншому рядку 

того ж вірша – Коли душа як жар жевріла – як етап горіння матеріалу без 

видимого полум’я (у зменшено-пестливій формі – жаринка).  

Міжперсонні уподібнення також є ,,екзотичними” за частотністю 

використання (3 %): Дяк похоронну пісню кряче [9, с. 30], Заснуло всьо. 

Часом лиш пес завиє, / Або сова зловіщо заскиглить [10, с. 20], Аж 

припутавсь з під Вижницї / Хитрий жид, гієна гір [9, с. 57].  

Продуктивними в окреслений період є позаперсонні уподібнення 

(12 %): З дарунком сліз, що сьвітять з під повіки [14, с. 54], Горять шпилі 

огнями, / як царський діядем, / Аж зорі над верхами / займають ся огнем [14, 

с. 64], Зірка тліє [8, с. 60], І незримо нам години плили [9, с. 35], І з неба 

відорветь ся / І полетить зьвізда [9, с. 41], Уста нїміють, гадки трухлїють 

[14, с. 59], І лишень отих пісень китиця / поміж нами лишиться на віки [9, 

с. 36], Слово най ллєть ся з уст твоїх рікою [14, с. 60].  

У творах Б. Лепкого зафіксовано й кілька зразків розкритої метафори: 

А в коло як зелене море, / Як до неба в творіння день підняті хвилї, /  

З нечевя скаменїлі, застиглі – то гори! // А тамки тії мухи маленькі на скилї – / 

То вівці! А під небом мов овець отара / Кучеряві, біленькі, пушисті – то 

хмари! [9, с. 50]. Частотний коефіцієнт усіх метафор становить 11,4. 

У творах, датованих 1900-1913 рр., подибуємо небагато прикладів 

метонімії (ЧК – 0,03): Село в долинї бовванїє / І пяним сном дрімає-спить [10, 

с. 24], Де тримбіти грають / Як у Бога в раю [10, с. 73], Нові кличі 

взиватимуть до бою [14, с. 20], Ви занесіть нас. ,,Святвечір” чекає, / Кутя, 

ялинка, сіно... ,,Бог предвічний” [1, с. 74]. 

Апробував наш поет і перифраз – „мовний зворот, який вживається 

замість звичайної назви певного об’єкта і полягає в різних формах опису 

його істотних і характерних ознак” [190, с. 546] (ЧК – 0,13). Наведемо зразки 

цього тропу: Застогнали синї бори, / Залунали топірцї, / Пишні дїти 
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Чорногори (ялиці) / Повалились як мерцї [9, с. 57], Де ж ті люди, що голови 

клали (помирали) / За вселюдські святі ідеали [2, с. 155], Тож хоть ти мій 

вуйку дикий (ведмідь) / Мігбись серце мати в груди!... [10, с. 79], Пічнеш 

снувати довгу, довгу гадку (довго думати) / І ткати смутком, як вечірним 

димом (зажуритись) [14, с. 52]. 

З-поміж епітетів зосередимось на оказіональних (ЧК – 1,7 %): Каправе 

сонце сьвітить [10, с. 14], Хто почислить ночі клопотливі, / Хто дні сумні і 

вагітні журбою [2, с. 179], Солодкі, легкі, аксамітні руки [9, с. 65], Твій погляд 

з під шовкових вій [8, с. 58], Біле поле снїгом вкрите, / Одностайне, сумовите 

[8, с. 26], Надлинуть хмари оловяні, / І впадуть на стрункі ялицї [9, с. 43], 

Уста твої, уста малинові – / Тихі в смутку, голосні в розмові [14, с. 51]. 

Кілька разів поет використав різко негативні лексеми (дисфемізми): 

Нїчо мене так дуже не болїло / Як те, що ви ничтожність величали [14, с. 24], 

Злобо нїкчемная, лайко корчемная [14, с. 29], Тінь безглузда, тупа [2, с. 194]. 

Для створення ефекту смислового парадоксу Б. Лепкий спорадично 

вдавався до поєднання непоєднуваного. ЧК оксиморона – 0,08. 

Проілюструємо:  Ти на вічний мій біль / І отруя і лїк [10, с. 56], Довкола неї 

тишина / Така, що дзвоном дзвонить / Така блїда, така нїма [10, с. 29] 

Досить активною в окреслений період виявилась гіпербола (ЧК – 1,2). 

Помітно домінує ауксесис (75 % усіх гіпербол): А ти ішла все висше – 

висше / В імлї і в мраках і в туманї, / По тих стежках, що з сонця ткані, / 

Аж там, де вже до неба близше, / Де навіть хмари, наче пяні / Падуть у діл 

– там – так високо [9, с. 52-53], Такий човник, мій голубе, / Аж на той сьвіт 

лине... [10, с. 82], Я знаю став один бездонний [9, с. 45]. Є у Б. Лепкого й 

майже всуціль гіперболізований вірш – ,,Цариця”. Краса головної героїні, 

очевидно, сильно перебільшена. Наведемо фрагмент цього твору: 

Дивилась мимохіть, з під ока 

Та не устоялась і криця, 

Лишалась рана страх глубока 

В серцях, де глянула цариця. 

Куди ішла, лишались хорі, 

Або небіщики, калїки,  

Судї, доктори, професори 

Лїчились і даремні лїки [9, с. 92]. 
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Зразків мейозиса фіксуємо набагато менше (25 %). Наведемо кілька 

прикладів: Той просить в танець, той витає, / А той очима аж благає / Так 

мало, так не много / Хоть погляду одного [9, с. 90], Щоби себе чоловіком / 

Хоть хвилю почути! [10, с. 74] 

Кількаразово вдавався поет до іронічних висловлювань (ЧК – 1,4). 

А. Ткаченко зазначає, що термін „іронія” у вузькому розумінні є тропом, в 

основі якого „лукава чи насмішкувата інакомовність, коли слово або вираз 

набувають в образному контексті значення, протилежного буквальному, або 

такого, що ставить його під сумнів чи заперечує”) [124, с. 258]. Серед інших 

ознак цього прийому О. Тараненко зауважує, що іронія ,,звичайно 

супроводжується відповідною інтонацією (удавано серйозною, шанобливою, 

співчутливою тощо), яка на письмі може відтворюватися за допомогою лапок 

(поради ,,доброзичливців”); певну роль тут може відігравати порядок слів – 

зокрема, з винесенням переосмислюваної одиниці наперед. Наведемо 

яскравий приклад використання іронії Б. Лепким: Забудь! Покинь!... Які 

чудесні лїки! / Подібний лїк я знаю проти смерти: / Як хочеш бути від неї на 

віки / Безпечний, мусиш братчику – умерти [10, с. 60]. Ще один приклад 

іронії подибуємо у вірші ,,Гей керманичу!”, щоправда насмішка тут досить 

жорстока, що дає змогу назвати її сарказмом: Чи який стрілець завзятий, / 

Що гонив ся за сарною / І упав убитий громом / Пред царицею гірською? // 

Чи дївчина, що вертала / Від ворожки з лїком-зїллям / І знайшла у Черемоші / 

І розраду і весїлля? [10, с. 76]. 

Поетичний синтаксис. Важливе місце в композиційній будові віршів 

Б. Лепкого окресленого періоду посідає образний паралелізм (ЧК – 2,7). За 

словами М. Ласло-Куцюк, ,,тенденція до наскрізного паралелізму існує в 

кожній поезії, як потенція, як віртуальна можливість, але ця можливість 

реалізована до кінця лише у найбільш кристалізованих творах, переважно у 

витворах народної поезії різних культур” [120, с. 81].  

Для творів Б. Лепкого найбільш звичним є фольклорне зіставлення 

людського життя з ,,життям” рослин, здебільшого квітів. Наприклад, перші 
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дві строфи твору ,,Возьми васильку і посій в городі” є закликом автора виростити 

,,васильку” (волошки), та водночас настановою, як зробити це правильно: 

,,Ти підгортай, поли його і воду / Давай, як пити схоче...”. Далі поет розкриває 

досі приховану паралель: ,,Підеш в город і дивлячись на грядку [...] // Ти 

погадаєш: так і наші душі, / І наші серця цвили синїм цьвітом, / Як ті васильки 

в затишку і в глуші – / Та – не діждавши осени змарнїли літом” [14, с. 52]. 

Аналізуючи явище паралелізму в художній літературі, А. Ткаченко 

зазначає, що ,,у віршах традиційних, ритмічно збалансованих, наявність 

зовнішнього паралелізму ,,довкілля – людина” іноді може приводити до їх 

злиття в нерозмежованій єдності” [186, с. 270]. Таке злиття фіксуємо у вірші 

Б. Лепкого ,,Рожевий квіте”. Початкова та завершальна строфи поезії умовно 

розділені навпіл – перші два рядки обох катренів описують процес опадіння 

пелюстків квітки, а два наступних – людські взаємини – розставання 

ліричного героя з коханою. Лише у внутрішній (другій) строфі таке 

розмежування губиться, бо рядки ,,Так воля божа, судьба ворожа, / – Єї не 

відмінити” рівноцінно належать до обох сюжетних ліній. Задля ілюстрації 

процитуємо цей твір: 

Рожевий квіте, рожевий квіте, 

Чогож ти опадаєш? 

Дївчино моя, мій милий сьвіте, 

Чому мене кидаєш? 

 

Не радаб рожа, не радаб рожа 

Рожевий лист ронити,  

Так воля божа, судьба ворожа, – 

Єї не відмінити. 

Вітри повіють, листки розвіють 

І понесуть сьвітами. 

Уста нїміють, гадки трухлїють, – 

Скінчилось всьо між нами…  

[14, с. 59]. 

 

Більше прикладів паралелізму фіксуємо у віршах ,,Ой зацвила синя 

квітка”, ,,Нема ріки без рибоньки” та ін. 

Як і у попередній період, найпродуктивнішим стилістичним прийомом 

виявилась анафора (ЧК – 7,4). Щоправда, тепер Б. Лепкий використовує її 
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більш майстерно. Частка несистемних єдинопочатків на коротких проміжках 

віршованих текстів дещо зменшилась, хоча й залишається досить великою – 

81 %. Наведемо кілька прикладів: Денеде збіже з землї прозябало, / Денеде 

поле їжилось стернею, / Денеде чорнїла ся рілля [10, с. 33], Хто роботу 

зробив, / Хто відбув свою путь, / Хто свій день пережив – / Най чим скорше 

йде туть! [10, с. 50]. Експериментує поет і зі звуковою анафорою: А люди 

роблять ніч тай день, / А піт все ллє ся, ллє ся, / А смерть рубає їх у пень, / А 

доля з них сьміє ся [10, 88]. Спорадично трапляються випадки, де довжина 

єдинопочатків у межах строфи коливається від кількох слів до однієї букви:  

Колись і я трудивсь 

Для рідного народу, 

Для него я хваливсь 

Добути прав, свободу, 

Для него я трудивсь руками і ногами 

І втанцьовував що найгарнїйші дами [9, с. 96] 

Цікаву анафоричну композицію подибуємо у вірші ,,Забув би я тебе, 

мила”. Схематично вона нагадує перевернуту піраміду. Майже кожна (за 

винятком останньої) строфа твору починається однаковим рядком – ,,Забув 

би я тебе мила”, у другому версі анафорично звучить лише його перша 

половина – ,,Забув би я”, а в третьому – лише перше слово ,,Якби(сь)”. 

Незначне відхилення від такої схеми фіксуємо у 3-му катрені (втрачена 

анафора у 3-му рядку) та у 4-му (усічена анафора у 2-му рядку). У 

завершальній строфі поет свідомо використав обернену композицію (тут 1 

верс починається словом ,,якби”, а 3-й рядок ідентичний першому всіх 

попередніх строф): 

Забув би я тебе мила, 

Забув би я швидко,  

Якби з мого подвіронька 

На твоє не видко! 

 

Забув би я тебе мила, 

Забув би я скоро, 

Якбись була не сьвітила 

Наді мною зоро! 
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Забув би я тебе, мила, 

Забув би я дуже,  

Так туга за грудь вхопила 

І по серцю струже!  

 

Забув би я тебе мила, 

Забув би на віки, 

Якби та слеза не плила 

З під ока повіки! 

Якби не той жаль у груди 

Аж на самім сподї –  

Забув би я тебе мила 

Але годї, годї! [9, с. 17 – 18] 

 

Кількість віршів, у яких анафора впорядковано витримана між окремими 

рядками всіх або майже всіх строф становить 19 % (,,Колисав мою колиску”, 

,,Чар пісни”, ,,Паде зів’яле листячко”, ,,Як мені вас жаль” та ін.). 

Дуже рідко поет використовував епіфору (ЧК – 0,27). Фіксуємо найбільше 

випадків, коли єдинокінцівкою пов’язані лише два-три рядки: Та хоть менї руки 

звяжуть / То серця не звяжуть! [9, с. 14], Нема менї в день радости, / Нї в вечір 

спокою, / Бо вже мої всї радости / Пішли за Тобою. // Пішли мої всї радости [10, 

с. 57]. Такі приклади дають нам небагато для розуміння поетичної вправності 

автора. Крім того, більшість із них, мабуть, доцільніше вважати тавтологічними 

римами. Зосередимося на випадках, де епіфора справді не є випадковою. 

Вірш ,,Понад хвилі” композиційно поділено на дві частини. У першій із 

них автор роздумує над можливістю знайти собі кращу долю, що 

завершується риторичним запитанням ,,Хто знає?”, а у другій частині – 

констатує, що не зміг реалізувати задумане і підсилює це риторичним 

вигуком ,,Немає!”. Сюжетна антитетичність твору підкріплюється епіфорою 

у двох парах рядків, які в сукупності витворюють єдине ,,дзеркальне” ціле: 

Понад хвилі, понад море 

Понесу з собою горе, 

Може, втоплю, може, згублю, 

Може, долю приголублю, – 

Хто знає? 

Ой минають марно літа, 

Даром я зійшов півсвіту, 

Не згубив я свого горя, 

Долі не везу з-над моря – 

Немає! [2, с. 132 – 133]. 
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Цікавий приклад епіфори знаходимо в поезії ,,Ні, не мани мене!”, 

у якому 7 із 12 рядків завершуються одним і тим же словом:  

Нї, не мани мене, 

Не морочи мене,  

Чарами проти ночи! 

І не люби мене 

І не губи мене 

Бо я ще жити хочу. 

А як доволї вже 

Звялить житє мене 

І жити вкучно стане –  

Тодї возьми мене,  

Тодї спали мене 

Огнем любви в останне! [9, с. 81]. 

Для шести версів цього твору характерне комбінування єдинокінцівок з 

єдинопочатками (симплока).  

Такий прийом Б. Лепкий використав і в поезії ,,Часом я тужу за 

Тобою”. Порівняємо завершальні рядки двох строф: 

Такою тихою тугою 

Часом я тужу за Тобою. 

Такою лютою тугою 

Часом шалїю за Тобою [8, с. 59]. 

Серед стилістичних повторів левова частка належить рефрену (ЧК – 6,2). 

У вірші ,,Минеться вскорі час” фіксуємо повтор у кінці кожної строфи 

синтаксично та метрично відокремленого речення ,,Повір мені!” [14, с. 53]. 

Літературознавці рефрен також називають приспівом. У класичному розумінні 

приспів є у великому за обсягом вірші ,,Сповідь землі”, де кожен період 

закінчується двома однаковими строфами. Ритмічний повтор строфи фіксуємо й 

у творі “Черемош нині страх розізлився”. Часто за допомогою рефрену 

Б. Лепкий вибудовує епанастрофи. У 5 із 7-и строфах поезії ,,Великий виджу 

тихий сад” перший рядок аналогічний останньому. Незначне відхилення від 

такої композиції відбувається в передостанньому шестивірші, а в наступному – 

рефрен і зовсім зникає. Тотожними залишаються лише окремі слова (,,розцвілих” 

та ,,рож”), які, мабуть, доцільніше вважати безсистемними повторами. 

Більш упорядковані повтори характерні для поезії ,,Не люблю!”. Кожен 

п’ятивірш обрамлений рядком ,,Не люблю осїнної ночи!”. У цьому ж творі 

знаходимо дві майже тотожні строфи (2 і 7-ма), які також уважаємо 

рефреном. Процитуємо їх:  
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Не люблю осїнної ночи! 

Дощ ллє ся струйками по стрісї, 

Товчуть ся ворони по лїсї, 

І привиди лїзуть на очи – 

Не люблю осїнної ночи! 

Не люблю осїнної ночи! 

Дощ ллє ся струйками по стрісї, 

Пугутькають сови у лісі, 

І привиди лїзуть на очи – 

Не люблю осїнної ночи!             

[10, c. 22-23] 

Ще складнішу композицію Б. Лепкий застосував у віршах ,,Піду я в 

чисте поле” та ,,Не хиляйте”. Тут епанастрофа реалізована шляхом повтору 

двох рядків, при цьому різних для кожної строфи. Наведемо фрагмент з 

другого твору: 

 

Має беріг кожде море,  

А по бурі йде погода. 

Хто борьбу веде – поборе,  

Хто терпить лиш – тому горе! 

Шкода слїз, терпіння шкода!... 

Має беріг кожде море,  

А по бурі йде погода. 

Хоть поборе ворог тїло, 

Але духа він не зможе.  

Поки серце не змарнїло 

Йдїм до бою бодро, сьміло, 

,,Ще не вмерла!” – так нам, Боже! 

Хоть поборе ворог тїло, 

Але духа він не зможе [14, с. 10].  

Упродовж 1900-1913 рр. наш поет активно застосовував підхоплення 

(ЧК – 4,7): В розпуці виє: ,,я не годна!” / Не годна більше сил добути [8, 

с. 101], Справді вічне? – О, мабуть, / О, мабуть що нї [10, с. 61], Часом 

жажду спокою, / Спокою без кінця [8, с. 29], Проминуло півстоліття, / 

Півстоліття преважкого [2, с. 182], Як не йшовбись з ночи-стужи, / З ночи-

стужи, з хмар навали, / Що на нашу хату впали [8, с. 13]. У текстах 

Б. Лепкого знаходимо чимало прикладів підхоплення цілого рядка 

наприкінці строфи для ,,розгону” наступної (,,Ой зриваю рожу в гаю”, ,,Через 

жито стежка бита” ,,Василеві Стефаникові”, ,,Помежи нами море сине” та 

ін.). В. Жирмунський назвав такий прийом ,,композиційним з’єднанням” 

(,,композиционный стык”) [95, с. 520]. А. Ткаченко зараховує це до 

епанастрофи, проте тут ми не можемо цілком погодитись із науковцем. 
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Використання епанастрофи як елемента зовнішньої композиції передбачає 

внутрішню циклічність, рух теми по колу в межах кільця, у той час, як 

підхоплення рядка є градаційним прийомом і зумовлює постійне наростання, 

розвиток теми у наступній строфі. Воно більш споріднене із тим, що 

А. Ткаченко означив терміном ,,ланцюжок епанадиплозисів” [186, с. 281]. 

Щоправда, сам науковець, говорячи про епанадиплозис, зводить суть цієї 

фігури до повтору слова (фрази) в рядку чи реченні на початку наступного, а 

не повтору цілого рядка. Доречнішим видається використання терміна 

лейкасапрен, запропонованого І. Качуровським. Як ілюстрацію наведемо 

фрагмент поезії Б. Лепкого ,,Василеві Стефаникові”:   

На хвилечку лише 

На нїй ти вчиниш слїд, 

Гнеть филя надійде, 

Піде той слїд під спід. 

 

Піде той слїд під спїд, 

Розкине ся земля 

Від заходу на схід, 

Недїлена, цїла. 

Від заходу на схід, 

Як воздух, як вода –  

Ти дав їй кров і піт 

Вона буде твоя! [8, с. 99] 

 

У віршах окресленого періоду спорадничо трапляється анастрофа 

(повтор фрази, рядка чи речення зі зміненим порядком слів): Недочекавсь і 

мій терпець урвав ся, / Урвав ся мій терпець, мої краяне [14, с. 25], Тебе 

усюди бачу – / Чи ту, чи там, чи там, чи ту / З очий тебе не трачу [10, 

с. 58], А доня як у бій іде. // Іде як в бій, а серце в груди [9, с. 88], На ній я з 

тобою сидїв, моя мила; / Сидів я з тобою, нічною добою [14, с. 58], Через 

тую рожу гожу / Палцї покалїчив. / Покалїчив палцї й руку [8, с. 56] 

Частотний коефіцієнт анастрофи становить 0,18. 

Досить рідко Б. Лепкий послуговується можливостями кільцевої 

будови рядка (ЧК – 0,14): Сто книжок пустили. Тільки сто / Решту 

здержали темні кордони [2, с. 178], Колись, і я колись / Славив ся патріотом 
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[9, с. 96], Чарівна ніч, чарівна, / Над річку врах ходім [14, с. 75], Котрого би 

котрого / За мужа взяти свого [9, с. 90], Прости, о Господи, Прости [2, 

с. 167]. 

Частотність використання кондублікації (епімони) – 4,4, що дає нам 

змогу зарахувати її до найактивніших синтаксичних фігур: Все дальше, 

дальше, дальше йдеш [2, с. 81], Оттак, оттак, ще близше, близше, / Склони 

головку на рамя / В край споминів все висше, висше / Полинеш ти, полину я 

[9, с. 93], – Мої змагання чи противні вашим – / Того не знаю. – Тихо, тихо, 

тихо... [14, с. 19], А Черемош на зворах / Шумить, шумить, шумить [9, 

с. 42], Писарєв пише, пише, пише [2, с. 191], Хто йде? – питаюсь, мов зі сна –

 / ,,То я, то я, / Твоя товаришка давна. / Нудьга, нудьга” [10, c. 21], Пустив 

на волю. Сам себе / Забув. Забув, що їсти хоче [9, с. 38]. Детальніше 

розглянемо останній приклад. З одного боку, можемо його витлумачувати, як 

кондублікацію, бо ж формально повтор відбувається без інтервалу в межах 

рядка. З іншого боку, у змістовому аспекті – це підхоплення, однак ця 

стилістична фігура не передбачає однорядковості. Така плутанина, очевидно, 

виникла внаслідок застосування двох синтаксичних прийомів одночасно – 

підхоплення та енжамбеману. Суть останнього ,,у перенесенні фрази або 

частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений 

неспівпаданням ритмічної паузи із смисловою, хоч рядок при цьому втрачає 

свою інтонаційну викінченість” [74, с. 544 – 545]. Б. Лепкий неодноразово 

вдавався до цього прийому для урізноманітнення монотонного ритму (ЧК – 

2,8) Наведемо ще кілька прикладів: Та не пропали. Прогреміли / Над сьвітом 

громи.  Перейшла / Шалена буря.  Лиш шуміли / Дощу краплини – й до вікна, / 

Як мухи билися, бренїли [10, с. 45], Видно Кути, Вижницю, Ясенів, Розтоки // 

І Говерлю. А в коло як зелене море [9, с. 50]. 

Традиційно великою є кількість безсистемних повторів (ЧК – 5,2): 

Дав Господь на веснї / Метеликам свободу, / А пташкам дав піснї, / Рибкам 

дав воду [8, с. 55], Ой не в гаю, у розмаю, / Не в гаю небоже, / Бо до того гаю 

плаї / Заросли давно вже [10, с. 81]. 
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Для посилення емоційної тональності певної синтаксичної одиниці 

поет активно вдавався до синонімічних переліків – підкріплення (ЧК – 3,9): 

Та як бистро, та як стрімко / В діл женуть гірським уплазом / А злучившись 

гучно, грімко / Пісню починають разом [10, с. 80], І ти вбери ся в чорний одяг 

жалю, / В тяжкий вдовиний стрій [14, с. 54], Усьо таке брудне, погане, / 

Таке ослизле, болотнисте, / Таке важке, ліниве, пяне, / Безбарвне, сїре та 

безлисте – // Аж сум глядїти [14, с. 41 – 42].  

Нерідко художність своїх віршів Б. Лепкий підсилював тавтологічною 

грою слів (ЧК – 1,8): Лиш блуд блукає по межі [2, c. 65], Кордонів жодних не 

буде, лиш даль далека, синя [2, c. 148], І несе в далеку даль [1, с. 68] І шуміли 

нам ялицї шумно [9, с. 35], І холодом холодять грудь [9, с. 38], Там йому 

птахи у днину / Сьпіви сьпівали сердечні [14, с. 78], І ніч, як чарів чар [9, 

с. 41], Сріблисто-шклисту стежить стежку [9, с. 45]. 

Фіксуємо також кілька випадків паронімічної атракції (ЧК – 0,16), 

зокрема її вокалічний різновид: Тої хто їх виплекав, висьпівав, виплакав [14, 

с. 80], Не вийдеш в поле жита жати [9, с. 32]. 

Частотний коефіцієнт використання поліптоти становить 0,4. Наведемо 

кілька прикладів: Скільки пісень ти навчила / Птахів весною, в розмаю! / 

Птахам тим виросли крила [14, с. 73], А побачиш плуг, мій друже, / 

Скажеш: ,,Помагай Біг, плуже [...]” [14, с. 12], І лине срібла стопленого 

повен / І срібло тоє щедро розсипає [9, c. 64]. 

Серед фігур накопичення важливе місце належить полісиндетону (ЧК – 

2,3). Крім уже апробованого повтору і, автор експерементує й з іншими 

сполучниками: Що зорі криють ся в блакит, / Що вітер не повіє, / Що вяне і 

всихає цьвіт, / Що скалам серце млїє [9, с. 117], Чи зі сходу, чи захóду, / Чи 

погідний, чи бурливий, / Чи зішле трівку погоду, / Чи дощі і люті зливи? / Чи 

до берега прилинем, / Чи розібємось о скелї? / Чи спасемо ся, чи згинем? [9, 

с. 43], Карнавал, карнавал! І шлєпи і фраки, / І шовки і тюлї і плюші і кляки / 

І звуки музики, пів сонні, пів дикі [9, с. 87], Нї літом, нї зимою, / Нї в днину, нї 

у снї / Повір мені [14, с. 53]. 
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Нечасто поет використовував градацію. Маємо лише кілька прикладів 

клімаксу (ЧК – 0,09): – Опівніч… Тихо… Навіть лист осики / Спочив на хвилю. 

Навіть соловії / Замовкли… Всї звуки, всї тони, всї крики / Втихли і сьвіт весь 

мовкне і нїміє [9, с. 111], Йде буря понад гаєм, / Реве лютує вихор, грім гуркоче, 

/ Столітні дуби рве, з корінням вивертає [8, с. 36].  

Основу патетичного мовлення становлять риторичні вигуки (ЧК – 4,2):  

А дорога скінчить ся. Га! Як ту чудово! [9, с. 50], Бий! Лови! Держи медведя! / 

Клич людий! Подай рушницю! / У сараки дєдя Федя / З колешнї пірвав телицю! 

[10, с. 78]. Порівняно менше, проте фіксуємо досить багато риторичних 

запитань (ЧК – 3,5): Хіба ми знаєм / Слїпій судьбі невидимі закони? / Хібаж на 

що здадуть ся ті проклони? / Хібаж ми маєм свою власну волю? / Хібаж я не 

терплю разом з Тобою? / Не проклинай! [10, с. 63], Чи скорий хід спирав нам дух 

у груди, / Чи може вітер розносив по полю / Від уст вїдорвані слова? [10, с. 34]. 

Новими в арсеналі поета стали фігури уникнення. Зокрема, Б. Лепкий 

апробував асиндетон (ЧК – 1,6): Серця мого біль, / Пісни мої жаль – / 

Вітер рідних піль, / Плескіт рідних фаль [8, c. 102], Я несу тобі, / Матїнко 

моя, / Часточку душі, / Частку свого ,,я”. /  Батьком тих пісень – / 

Безвідрадний сум, / Безутїшний день, / Невмолимий глум [8, c. 3], та еліпс 

(ЧК – 1,1): – Товаришко незрадлива сердечна! / В днях радости – подруго 

ясноока, / В бідї – повірнице моя безпечна [14, с. 5], А долом трави, долом 

цьвіти, / А в полонинах звук трембіти / Овець дзвіночки голосні – / А над тим 

всїм задума ходить [9, с. 89], Хто з вас безгрішний – каменем най кине! [14, 

с. 25], Підняли ся, глянули і – в ноги! [14, с. 37]. 

Активним стилістичним прийомом в окреслений період є інверсія 

(ЧК – 3,2): В Такий осінній день, коли зів’яне / Остання цвітів недоцвилих 

жмінка [1, с. 69], І зливав на сонні вії / Степового запах зілля [2, c. 32], В ніч 

місячну ішла по трав пахучих фали, / Промінє місячне клалось на білім лонї, / 

І маків цьвіт горів в єї долонї, / Предивним блеском очи в неї с’яли [8, с. 36]. 

У поетичних творах Б. Лепкого фіксуємо чимало прикладів антитези 

(ЧК – 3,3). Здебільшого поет використовував її у межах одного-двох речень: 
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Що було, то забудь, / Що буде, не думай [10, с. 51], Нема ріки без рибоньки, / 

Саду без калини, / Нема менї без милої / Веселої днини [10, с. 57], Де чим раз 

до неба близше, / Чим раз дальше до землі [9, с. 37], І веселий сьпів весїльний / 

І сумний плач похоронів [10, с. 93]. Є у Б. Лепкого також цілі твори, 

побудовані на протиставленні (,,День йде по ночі”, ,,На полі” та ін.). 

Наведемо найбільш показові фрагменти:  Там лан як полонина, / Там стернє 

як щітина, / Там стирти наче вежі, / А ту лиш межі-межі! // Там збіже, 

якби злото, / А ту стерня, болото [10, c. 17], В кожній хвилині хтось 

родиться в світі, / В кожній хвилині хтось в світі конає. // В тій хаті чути 

перший плач дитини, / Там перед смертю старець клене долю [2, с. 42] 

Фоніка. Уважність Б. Лепкого до форми своїх віршів простежується в 

їх звуковій організації. В окреслений період поет активно використовує 

можливості алітерацій та асонансів. Найбільшу цінність для нас становлять ті 

зразки, де повтори певних голосних чи приголосних є очевидним 

усвідомленим акустичним прийомом, а не випадковістю.    

Такий приклад подибуємо у вірші ,,Як тебе обсядуть в хаті”. 

Алітерацією короткого -т- поет створює ефект ,,тікання” годинника, що 

утримує розмірений послідовний виклад:  

Ту присядуть, там приляжуть, 

Ту щось вчують, там щось скажуть,  

Тутки сльози, тамки роси, 

Крачуть круки, дзвонять коси, 

Тутки з гнїву стрепенеш ся, 

Там заплачеш, ту всьміхнеш ся [14, с. 12]. 

Частим повтором -р- посилюється тривога, переживання ліричного 

героя в поезії ,,Та хто ж тую доріженьку”: 

Та хто ж тую доріженьку 

Тернєм обтернив, 

Що я нею, що вечера, 

З милою ходив? 

Обтернили доріженьку 

Та ще й перелаз 

Ті вороги, що раз на все 

Роз’єднали нас [10, с. 59]. 
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У ,,Finale” Б. Лепкий скомбінував алітерацію на -н- та асонанс на -і- 

задля наскрізного заперечного звучання:  

Їде в пізню осїнь. Снїг паде 

І в сїрій грязи тає. 

Нї ту, нї там, нїде, нїде, 

Нїхто, нїщо єї не жде, 

Нїхто єї не знає [10, с. 29] 

Асонанс на -і-, котрим автор зазвичай пришвидшує темпоритм поетичного 

відрізка, виявляє нову властивість в одному катрені вірша ,,З гір”. Тут частий 

повтор зазначеного голосного сприяє витворенню епічної, помпезної картини:  

З порфірів має стїни 

і вежі золоті, 

І хрусталеві сїни, 

і сходи кремяні [14, с.65]. 

Поезії ,,Різдвяна мрія” характерна насиченість звуком -о- : 

Гей, гой-я, коні!.. Гой-я, коні!.. Гой-я! 

По тесових дорогах, по калиновім мості. 

Гей, гой-я, гой-я, молодосте моя! 

Вже ти до мене не приїдеш в гості 

І не повернеш до моєї хати,  

Осталося одно лиш: споминати [1, с. 75]. 

Контрастне поєднання веселого -а- й тужливого -у- створює акустичну 

іронію на підсилення змістової у вірші ,,Дума патріота в буфеті”: 

Грай валця і до рук 

Вина дай чашу спору 

Нехай під валця звук 

Забуду душу хору [9, с. 95] 

Ще три приклади символічного накопичення звуків у творах нашого 

поета описали І. Качуровський та В. Просалова. Міркування науковців ми 

процитували в першому розділі дисертації. 
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У 65 % віршів Б. Лепкий використовує несистемне внутрішнє римування. 

Найчастіше фіксуємо співзвуччя у близько розташованих та суміжних 

словах: Мрії розвіяні і недомріяні [14, с. 80], Повертай назад у вишневий сад 

[2, с. 182], На хвилину в долинї спочине і знова [9, с. 50], Щоби молити ся, 

зітхати і ридати [14, с. 54], Помежи чужою юрбою [10, с. 68], Минули ся 

надії – мрії [14, с. 47] та ін.  

Новим в арсеналі поета стало римування початку віршорядка з його 

кінцем. Наведемо кілька прикладів: Нїмі, студені і блїді / Немов мерцї [8, 

с. 58], Сновидаєш і не знаєш / Де і як спочити [8, с. 15], Цить! То не хвиля 

шумить [2, с. 42], Такою тихою тугою / Часом я тужу за Тобою [8, с. 59]. 

Спорадично трапляються зразки вертикальних звукових перегуків: 1) на 

початках суміжних рядків: Гей вітре, ти вітрило, / не заводи, сьпівай, / Щоби 

їм було мило / Іти на неба плай [14, с. 68], Сниш ся менї так живо, ясно, / Лиш 

дуже рідко [14, с. 47]; 2) рима піввіршів: В наших дібровах колись дуби віковічні 

стояли, / В землю глибоко врослись, гордо верхів’я здіймали [2, с. 206];  

3) співзвуччя кінця попереднього верса з початком наступного: Понад гаєм я 

буяю, / Спочиваю в хмарі [8, с. 15], Утомило мене / То житє навісне, / 

Остогидло менї / І обридло [9, с. 102]. В останньому прикладі маємо також 

,,віддзеркалений” приклад – рима початку рядка з кінцем наступного. Один раз 

фіксуємо римування початку рядка з піввіршем наступного: І дух за нею гнав 

високо та високо, / Де не доходить слух, не долітає око [8, с. 37]. 

Комбінуючи горизонтальні та вертикальні рими, поет звертався до вже 

апробованої в ранній творчості ,,трикутної” схеми: І що не будеш в серцю 

жаль носити / У двійку жити, одинцем тужити [14, с. 56]. Крім того, кілька 

разів він творив і складнішу конструкцію – ,,квадратну” риму (закінчення 

усіх піввіршів першого та третього рядків співзвучні між собою): 

Не від шкільних лавок, я набрав ся гадок 

Про минувшину рідного люду, 

А з думок-сьпіванок парібків і дївок 

В чистім полї, в жнива, серед труду [14, с. 15]. 
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Крім неперіодичного внутрішнього римування, у творчому доробку 

поета знаходимо чимало віршів, де воно є наскрізним. Таку особливість 

фіксуємо у поезіях ,,Вітер в полі, ох недоле”, ,,Гей у лісі на орісі”, ,,Буйний 

вітер летів від далеких степів”, ,,Вечірній дзвін, вечірній дзвін”, ,,Другові 

щирому”, ,,Фінал” та ін. Перша із них – досить велика за обсягом (9 катренів) 

і характеризується систематичними звуковими перегуками між закінченнями 

першого да другого піввіршів у першому та третьому рядках кожної строфи. 

Наведемо фрагмент: 

Вітер в поли, ох недоле, 

Мов несамовитий 

Стогне, виє, землю риє 

Як той зьвір неситий. 

 

Ломить дуби, понад зруби 

Гилє рве, розносить,  

Скаженїє, з болю млїє, 

Плаче і голосить [8, c. 14]. 

Ще одним важливим акустичним прийомом у творчості поета слугує 

звуконаслідування: Товариші зійшлись... Пст!.. Двері зачинили [2, с. 176], 

Прилетіла зозуленька / Та й крикнула: Ку-ку! [2, с. 121], Чути: 

кру!  кру!  кру!  / В  чужині  умру [2, с. 67], І в двері чутно легкий стук: / Пук-

пук, пук-пук!.. [10, с. 21]. В останньому наведеному зразку є й приклад 

ономатофонії. Його виділено подвійним підкресленням. Наведемо ще кілька 

прикладів: Бренять серпи, звенить коса [9, с. 11], Навіть птахи від тебе 

втікають / І жалібно кигикають в хмарах [2, с. 192], Немов говорить: цить, 

ах, цить! [9, c. 11], Вкиньте гадюкам до гнізда / Горючу іскру – що за сик! [2, 

с. 190], Лягають трави. Шелестить / Пожовкла бадилина [2, с. 61]. 

Аналіз віршів у контексті прозорості мови засвідчує, що Б. Лепкий не 

вийшов за межі середньоукраїнських показників. Співвідношення голосних 

та приголосних виглядає як 100 : 130 ± 8. 
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Метрика та ритміка. Один твір кваліфікуємо як поліметричний, 

решта – монометричні. 

Твори, написані в 1900 – 1913-х роках, головно витримані в річищі 

силабічної та силабо-тонічної систем віршування. Лише в двох віршах поет 

звернувся до дольника.  

Складочисельний вірш притаманний всього 5 % творів. Б. Лепкий 

використав 3 розміри: 10-складовик,11-складовик та 14-складовик. Три поезії 

поет уклав у формі силабічного логаеда. 

10-складовиком написаний вірш „Сонце гасне”. Проілюструємо однією 

строфою:  

Сонце гасне. З його ясного ока ⊥∪⊥∪||∪⊥∪⊥∪⊥∪  

По полях широких, по діброві ∪∪⊥∪⊥∪||∪∪⊥∪  

Струї світла ллються пурпурові, ⊥∪⊥∪||⊥∪∪∪⊥∪  

Як з глибокої рани посока [2, c. 72]. ∪∪⊥∪∪||⊥∪∪⊥∪  

11-складовиком укладено п’ять поезій: „День йде по ночі, а осінь по 

літі” (цикл „Над рікою”, надр. 1905 р.) „Крик і гамір, як на ярмарку в місті” 

(цикл „Стара пісня”, надр. 1905 р.), ,,Дай мені руку...”, ,,В задушні дні”, 

,,Різдвяна мрія”. Для першого з них характерна постійна жіноча цезура після 

5-го складу [5 + 6]. Виняток – 2 останні рядки, в яких подано філософський 

висновок твору. Їхня будова – 106 та 105: 

А ріка заодно грає-грає, 6 + 4 

Щось в ній буриться, щось в ній зітхає [2, c. 43]. 5 + 5 

В окремих 11-складових рядках фіксуємо ямбічне та дактилічне 

розташування наголосів, проте без будь-якої системи. 

Віршові „Крик і гамір, як на ярмарку в місті” притаманна 11-складова 

будова із жіночою цезурою після 4-го складу. Останні 2 рядки – 12-складові 

[4 + 4 + 4]: 

Бо ми нині, люди добрі, не голодні, 

Ми від щастя навіть їсти вже не годні [2, c. 118]. 
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14-складовий коломийковий розмір наявний у віршах „Порадь мені” 

(цикл „В Розтоках”) та „Іди, доню, – каже мати…” (цикл „Стара пісня”). 

Обидва твори близькі за будовою: для них характерна катренна схема 8686, 

чітко витримано цезурове членування 4 + 4 у 8-складовій частині. Процент 

хореїзації рядків не надто високий. У поезії „Іди, доню, – каже мати…” – 

50 % рядків хореїзовано; у творі „Порадь мені” автор взагалі ніби навмисно 

уникає хореїчного розташування наголосів (ритм хорея мають 28 % рядків).  

У трьох віршах фіксуємо врегульоване поєднання силабічних рядків 

різної довжини (силабічні логаеди). Так, вірш „Океан і дівчина” має будову 

6-, 10-складового вірша (10, 6, 10, 6). При цьому 10-складова частина тяжіє 

до хореїчної схеми впорядкування наголосів (Х 6 цу1), якій відповідають сім 

із десяти 10-складових рядків; розташування акцентів 6-складової частини – 

довільне: 

Груддю білих хвиль тулишся до скель ⊥∪⊥∪⊥||⊥∪∪∪⊥ 

 І ласишся, мов львиця, ∪⊥∪∪∪⊥∪ 

А в очах твоїх міріади втіх, ∪∪⊥∪⊥||∪∪⊥∪⊥ 

 Безліч смутку мітиться [2, c. 132]. ⊥∪⊥∪∪⊥∪ 

10-складова частина дуже хореїзована: 7 із 10 таких рядків мають 

будову Х 6цу1. Натомість у 6-сладових рядках ритму хорея немає взагалі. 

Вірш „Чого ж те море…” побудований на чергуванні 115- та 

7-складових силабічних рядків. Розташування наголосів в 11-складовій 

частині навіює уявлення про дольник, наголоси в 7-складових версах, як і в 

попередньому випадку, розташовуються довільно. Крім того, ритм 

11-складовика врізноманітнено дактилічними римами: 

Чого ж те море так розхиталося, ∪⊥∪⊥∪||⊥∪∪⊥∪∪ 

Мов колиска новенька? ∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Чого ж те серце так розридалося, ∪⊥∪⊥∪||⊥∪∪⊥∪∪ 

Мов дитина маленька? [2, c. 133]. ∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Ритмові хорея не відповідає жоден із рядків. 
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Ще одну логаедичну конструкцію фіксуємо у поезії ,,Покину я доли”. 

Для твору характерне впорядковане чергування різнорозмірних силабічних 

версів за схемою 6686. У всіх восьмискладових рядках витримане цезурове 

членування 4+4. Вірш дуже тонізований – 61 % версів мають хореїчний 

ритм: 

Та няй будуть скали, ⊥∪⊥∪⊥∪ 

Няй будуть скалисті, ∪⊥∪∪⊥∪ 

Щоби тільки не дїлені ⊥∪⊥∪||⊥∪⊥∪ 

І чесні і чисті [10, с. 73]. ∪⊥∪∪⊥∪ 

Левова частка поезій цього періоду укладена силабо-тонічними 

розмірами (94 % творів). Майже 78 % з них припадає на ямби та хореї. Серед 

двоскладовиків першість належить ямбу: цей метр характерний для 58 % усіх 

силабо-тонічних творів. Поет вдався до Я 3, Я 4, Я 5 та різностоповиків. 

Достатньо активним у 1900 – 1913 рр. виявився тристоповик, якого, 

нагадаємо, ми взагалі не зафіксували в ранніх віршах Б. Лепкого. 

У „краківський період” цим метром укладено 9,5 % ямбічних поезій. 

М. Ґаспаров писав про російський Я 3 так: „Цей маловживаний розмір 

відчувається в сучасній поезії як екзотичний. Багато з розібраних нами творів 

мають специфічне жанрове забарвлення (пісня […], романс […], балада 

[…])” [78, с. 122]. 

Віршеві „Піду я в чисте поле” Б. Лепкого також притаманне 

специфічне жанрове забарвлення, він навіює уявлення про народну пісню. 

Ритміка вірша також своєрідна, адже всі його рядки – повнонаголошені, 

зрушень наголосів немає. Наведемо зразок: 

Піду я в чисте поле,  ∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

В саме полудне-жар, ∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Стерня там ноги коле, ∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Хлоп’ятко босе-голе ∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Пасе двірський товар [7, с. 158].  ∪⊥∪⊥∪⊥∪ 
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Щодо інших творів, укладених Я 3, то це здебільшого вірші, що 

представлені у циклах, надрукованих у 1901 – 1905 роках: „Осінь”, „Стара 

пісня”, „В Розтоках” та ін.  

Ритм цих поезій теж дуже чіткий. Фіксуємо тільки поодинокі випадки 

позасхемних наголосів і лише на І стопі. Наприклад, у творі „Така чудова нічка”: 

„Ах! Гори! Хоч присніться, ⊥⊥∪∪∪⊥∪ п/сх 

Коли засну навіки” [2, c. 50]. ∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

М. Ґаспаров, за результатами статистичного обстеження російської 

поезії, з-поміж іншого зауважив, що ,,ритм 3-стопового ямба простий. І стопа 

у ньому завжди сильна, а ІІ стопа – слабка” [78, с. 122]. Також учений 

зафіксував, що різниця між середньою наголошеністю сильних І – ІІІ та 

слабкої ІІ стопи в поетичних творах XVIII ст. становила 37-57 %, ХІХ ст. – 

54-59 %, у радянських авторів – 27-57 %. На думку дослідника, відбувається 

процес згладження ритму, повернення від пушкінського Я 3 до Я 3 

характерного ХVIII ст., який розпочався всередині ХІХ ст. і продовжується 

сьогодні. Свідченням цього є зниження наголошуваності І стопи (у 6 випадках з 

13 вона має менше 90 % наголосів, чого у XVIII-XIX ст. не спостерігалось 

жодного разу). Неведемо середні показники акцентуації стоп: 
 

І ІІ ІІІ 

96 % 68 % 100 % 
 

У частині творів наявні однотипні клаузули (лише жіночі – у віршах 

„Поезія” (ІІ частина), „Така чудова нічка”, „Листками вітер котить”, лише 

чоловічі – у творі „Василеві Стефаникові”). В інших віршах характер 

закінчень змінний. У поезіях „Ніч над Черемошем”, „Як шумно хвиля грає”, 

„На небі сонце гасне” (І і ІІ частини) чергуються чоловічі та жіночі рими, 

у творі „Паде зів’яле листячко” – чоловічі та дактилічні клаузули.  

Чотиристоповик у Б. Лепкого в 1900 – 1913-х роках не належить до 

провідних розмірів. За частотою використання він займає аж 3-тє місце. 

Частка творів із ритмом Я 4 становить 11 %.  
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Майже усім чотиристоповикам Б. Лепкого, за класифікацією 

М. Ґаспарова [78, c. 88-95], притаманний альтернований, або „традиційний” 

ритм: ІІ стопа завжди сильніша за І. Різниця між ними досить відчутна і 

становить майже 27 %. Усереднена схема наголошуваності стоп у творах, 

написаних Я 4, має такий вигляд:  
 

І ІІ ІІІ ІV 

67,3 % 94 % 50,6 % 100 % 
 

Чотиристоповик – досить універсальний розмір щодо строфічної 

„валентності”. Так, в окреслене десятиліття він поєднується із такими строфами: 

дистих, катрен, п’яти- та шестивірші, а також із нерівнострофічною та 

астрофічною будовою. У переважній більшості творів чергуються чоловічі та 

жіночі закінчення. Лише в одному вірші „Великий виджу тихий сад” 

фіксуємо рівнонаголошеність І та ІІ стоп („архаїчний ритм”).  

Палітра римічних форм чотиристоповика представлена 5 схемами. Як і 

в ранній ліриці Б. Лепкого, превалюють І та ІV форми (34,5 та 26,8 відсотків 

відповідно). Поет порівняно часто послуговувався й ІІ формою – з пірихієм 

на І стопі (трохи більше 10 % рядків). Крім того, зафіксовано ІІІ та VІ форми. 

Цікаво, що друга частина вірша „Миколі Лисенкові” майже повністю 

побудована на І, повнонаголошеній, формі: 

Іде в осінню ніч  

степами, ∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

І сльози кануть з віч  

огнями. ∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Пускає пісні вдаль, 

як птиці, ∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Як струї срібних фаль 

з керниці [2, с. 200].  ∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Лише в окремих версах фіксуємо позасхемні наголоси.  
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У переважній більшості творів із ритмом Я 4 чергуються чоловічі та 

жіночі закінчення. Для віршів „То-ось ми далеко, рідний краю…”, „Згадки з 

дитячих ранніх літ…” і „В городі духа” характерні однотипні клаузули (лише 

чоловічі або лише жіночі). 

Одним із найбільш уживаних Б. Лепким метрів у 1900 – 1913-ті роки 

стає Я 5. Його частка становить майже 37,2 %.  

За даними Н. Костенко, у творчості І. Франка та Лесі Українки Я 5 

„домінує над усіма іншими ямбічними розмірами” [116, с. 168]. Поети ж 

„початку ХХ ст. не відчули тенденції народжуваного всесильного розміру. 

Пресимволісти і символісти вдавалися в основному до 4-стопного ямба (за 

кількістю рядків і творів цей розмір у їхньому метричному репертуарі 

щонайменше у шість разів перевищує 5-стопник); в О. Олеся не знайдемо 

жодного вірша, написаного цілком зазначеним розміром, він зустрічається 

лише як несамостійний компонент у різностопних ямбічних структурах. Те 

саме у М. Вороного, В. Пачовського, Д. Загула та ін. У поетів 20-х років 

5-стопний ямб також не домінує” [116, с. 170]. 

Сказане дослідницею значно меншою мірою має стосунок до поезії 

Б. Лепкого. У його поезіях Я 5 є одним із найпродуктивніших метрів (поряд 

із Я 3 та Х 4) і за частотністю застосування поступається лише 

різностоповому ямбу. 

У п’ятистоповику Б. Лепкого 1900 – 1913-х років наявний своєрідний 

ритм:  
 

І ІІ ІІІ ІV V 

82,6 % 84,7 % 78,5 % 56,9 % 100 % 
 

Як бачимо, Я 5 у нашого поета має ознаки структури як із висхідним, 

так і зі спадним ритмом. Найсильнішою стопою є ІІ, яка випереджає І та ІІІ 

стопи. Остання взагалі стає однією із найслабкіших у рядку. Подібні 

особливості ритму Н. Костенко помітила в Я 5 І. Франка: „Найбільш типова 

для поета форма 5-стопника з акцентним посиленням першої половини рядка 
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(І і особливо ІІ стоп) і послабленням другої його половини (не лише ІV, а й 

ІІІ стоп)” [116, с. 169]. 

Як ми вже зазначали, Б. Лепкий добре знав і високо цінував І. Франка, 

тому можна припустити, що його кращі твори в якихось аспектах формували 

ритмічне чуття Б. Лепкого. Можливо, звідси – не лише продуктивність 

п’ятистопового ямба в творчості цього періоду, а й його ритмічні 

особливості. 

Найчастіше поет застосував дві ритмічні форми п’ятистоповика: 

повнонаголошену і з пірихієм на 4-й стопі (27,1 та 25,7 % відповідно). 

В окремих творах („Спогад” і „Коли в саді”) часто застосовувано форму із 

пірихієм на ІІІ стопі. 

Майже в усіх поезіях рядки зі зрушеннями наголосів та спондеями 

поодинокі (не більше 1-2 у кожному творі). Виняток – неримований вірш 

„Спогад”, 4 рядки якого містять позасхемні наголоси.  

Впродовж 1900 – 1913-х років Б. Лепкий найчастіше звертається до 

різностопового ямба (здебільшого – впорядкованого). Частка творів, 

побудованих на чергуванні ямбічних рядків різної довжини, становить 

42,3 %. За словами М. Ґаспарова, „в різностопових віршах зазвичай більш 

довгі рядки займають перше місце у строфі […], а короткі йдуть за ними” 

[77, с. 119]. Саме така будова характерна для більшості різностоповиків 

Б. Лепкого. Винятками слугують поезії ,,На склоні гір”, ,,Раз каже гнів” 

(Я 223223), „Журавлі” (Я 3343) та „Не лунає вже в ушах моїх” (Я 5462).  

У решті різностоповиків здебільшого поєднуються 3- та 4-стопові 

рядки. Схеми чергування такі: Я 4343 („Вечірній дзвін”, „На склоні гір”, 

„Минуло літо” та ін.), Я 43443 („Голос надії”, „Останній птах в вирій летить”, 

„Finale” та ін.), Я 4433 („А молода бліда, бліда”). Крім того, різностопові 

рядки впорядковані й так: Я 44444442 (,,Я жду Тебе!”), Я 4242 („Гостина”, 

„Над полем зимний вітер віє”), Я 333331 (ІІІ частина поезії „На небі сонце 

гасне”), Я 33336 (,,Дума патріота в буфеті”), Я 55552 („І ми пішли”), Я 5251 

(„Літ тому сто”), Я 3232 (,,Зелений Зелемінь”).  
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Дещо розхитана будова притаманна віршеві „Люблю я тиху ніч”, який 

складається із 2-х п’ятивіршів з будовою Я 66653 та Я 65553. Описуючи 

подібний випадок, М. Ґаспаров зазначав, що „чергування довгих та коротких 

рядків […] тут витримується […]. Тому загальне враження від строфіки 

цього вірша таке ж, я від строфіки попереднього [йдеться про вірш із чітко 

витриманою схемою. – Р.П.], хоч і більш розпливчасте” [78, с. 119] 

Невпорядковані різностоповики репрезентовано віршами „Чар пісні”, 

„Глуха і зимна осінь”, „Осінній сірий день”, „Браття, лишіть мене” та 

„Нехай і так!”. Для всіх указаних творів характерне поєднання 5- та 

6-стопових версів. 

Хореїчні розміри посідають друге місце, хоч їх частка суттєво 

поступається ямбам. Вона становить 19,8 % від усіх силабо-тонічних 

розмірів. 

Найменш уживаним із хореїв став тристоповик. Ним написано лише 

чотири твори: „Серця мого біль”, ,,Ялиця”, „Молоді пісні”. Ритм творів 

чистий, понадсхемні наголоси поодинокі. Наведемо зразок з останньої поезії: 

Я несу тобі,     ∪∪⊥∪⊥ 

Матінко моя,  ⊥∪∪∪⊥ 

Часточку душі,  ⊥∪∪∪⊥ 

Частку свого „я” [2, с. 34].   ∪∪⊥∪⊥ 

У російському тристоповому хореї М. Ґаспаров виділяв два види ритму: 

альтернований (І стопа сильніша за ІІ) і висхідний (сильніша ІІ стопа, слабша І). 

Віршам Б. Лепкого притаманний висхідний ритм: ІІ стопа сильніша за І. 

Різниця – 33,3%. Усереднені показники акцентуації: 
 

І ІІ ІІІ 

56,3 % 89,6 % 58 % 
 

Одним з улюблених розмірів Б. Лепкого цього періоду є Х 4. Частка 

хореїчних творів, написаних чотиристоповиком, становить 53,4 %. Це вірші 
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„Наші гори”, „Лови” (цикл „В Розтоках”), „В’януть квіти” (цикл „Осінь”), 

„Добрий вечір, паніматко!” (цикл „Стара пісня”) та ін. 

 Акцентуаційний малюнок творів Б. Лепкого має такий вигляд: 
 

І ІІ ІІІ ІV 

47,2% 95,5% 58% 100% 
 

Як бачимо, чотиристоповик Б. Лепкого перебуває дуже близько до 

„архаїзованого” ритму. Різниця між сильною ІІ та слабкою І стопами становить 

48,3 %. Частка повнонаголошених рядків становить 19,3 %. Позасхемні 

наголоси поодинокі: не більше двох у кожному творі. Виняток – вірш „Як 

тебе обсядуть в хаті”, де зафіксовано 2 додаткові і 2 зрушення наголосів: 

А побачиш плуг, мій друже, ∪∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Скажеш: помагай Біг, плуже! ⊥∪∪∪⊥⊥⊥∪ сп. 

Помагай Біг, руки чорні, ∪∪⊥⊥⊥∪⊥∪ сп. 

Щоб були кріпкі, проворні, ∪∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Щоб колись на ріднім полю ∪∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Кращу виорали долю [2, с.161-162]. ⊥∪⊥∪∪∪⊥∪ 

Чотиристоповик поєднується майже винятково із катренною будовою 

(лише у двох поезіях – із п’ятивіршами та восьмивіршами). При цьому в 

творах із будовою Х 4 зафіксовано лише жіночі рими (чоловічі клаузули 

трапляються лише в неримованих творах), що, ймовірно, пояснюється 

генетичним зв’язком чотиристоповика із силабічним 8-складовиком. 

Віршовий розмір Х 5 фіксуємо в 13,5 % хореїчних віршів (,,Твої очі, 

твої очі сині”, ,,Заверуха”, ,,Ходять очі твої так по мені” та ін). Наведемо для 

зразка дві строфи з останнього:  

Аж нараз, мов хмарою важкою ⊥∪⊥∪⊥∪∪∪⊥∪ 

Вкриті – звисли понад головою. ⊥∪⊥∪⊥∪∪∪⊥∪ 

 
,,Сивий волос – не оден, а много!”  ⊥∪⊥∪∪∪⊥∪⊥∪ 

Не лякайся ти його, небого [14, с. 50]. ∪∪⊥∪∪∪⊥∪⊥∪ 
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Усереднена схема акцентуації засвідчує звичну, за М. Ґаспаровим, для 

цього метра тенденцію: 
  

І ІІ ІІІ ІV V 

36,2 % 98,3 % 87 % 46 % 100 % 
 

Доволі активним в окреслений період виявився Х рз (31,4 %). Основу  

різностопового впорядкованого хорея становить поєднання 3- та 4-стопових 

рядків: Х 43433 („Черемоше, брате мій!”, ,,Не забуду я тебе” та ін.), Х 4343 („До 

милої мені близько”), Х 443443 (,,Біле поле снігом вкрите”), Х 3343 („Ой біда 

мені”); комбінаціями 2- та 4-стоповиків укладено лише 3 вірші: Х 4442 

(„Перший сніг”, ,,Місячна ніч”), Х 4242 („Повсихали сині квіти”). 

18,7 % віршів мають ритм трискладовиків. Найменш продуктивний із 

них – дактиль (1,28 %). Лише у вірші „Мрії та дійсність” автор звернувся до 

Д 3. Його ритм дуже чіткий: немає жодного позасхемного наголосу. 

У поезіях „До одинокої ялиці” та „Бачиш?” зафіксовано поєднання  

2- та 3-стопових рядків. Розмір вірша „До одинокої ялиці” – Д 3332. Схема 

катренів у поезії „Бачиш?” – Д 3232. В останньому вірші в двох рядках 

наявні зрушення наголосів, і обидва рази – у 2-стоповій частині: 

Бачиш, як листя паде? ⊥∪∪⊥∪∪⊥ 
 Осінь іде.  ⊥∪∪⊥ 
Чуєш той шелест і шум? ⊥∪∪⊥∪∪⊥ 
 Смертельний сум [2, с. 69]. ∪⊥∪⊥ зр.н. 
 

7,4 % віршів – амфібрахічні. Це Амф 3 (46,7 %), Амф 4 (21,2 %) та 

Амф рз (32,1 %). На відміну від дактилічних ритмів, в амфібрахічних 

порівняно часто з’являються понадсхемні наголоси. Наведемо зразок: 

Он, видиш, як гори дрімають, ⊥⊥∪∪⊥∪∪⊥∪  

А хмари, а мряки, як думи, ∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Від гаю до гаю літають, ∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

І шепчуть їм щось і співають ∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Високих ялиць сумні шуми [2, с. 48]. ∪⊥∪∪⊥∪⊥⊥∪   
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Найпродуктивнішим трискладовим метром у 1900 – 1913-х роках став 

анапест. Цей метр характерний для 10 % силабо-тонічних віршів. Це Ан 2, 

Ан 3 та Ан рз. До двостоповика Б. Лепкий удався в 25,7 % анапестичних 

творів (,,Як зів’януть квітки”, „Ялиця”, „А як день той прийде”, ,,Филі човен 

несуть”, ,,Всьо, що тільки я чув” та ін). На відміну від більшості інших 

поезій, написаних трискладовими розмірами, у вірші „Ялиця” простежуємо 

велику кількість позасхемних наголосів. У кожному катрені зафіксовано по 

1-2 відступи від схеми анапеста: 

Як тинявся медвідь, ∪∪⊥∪∪⊥ 

Дикий пан диких гір, ⊥∪⊥⊥∪⊥ 2 п/сх 

І як ніччю до зір ∪∪⊥∪∪⊥ 

Сповідавсь темний бір? ∪∪⊥⊥∪⊥ п/сх 
 

Як ревів Черемош, ∪∪⊥∪∪⊥ 

Як шумів синій Прут, ∪∪⊥⊥∪⊥ п/сх 

Як жилось людям тут ∪∪⊥⊥∪⊥ п/сх 

На свободі, без пут? [2, с. 49]. ∪∪⊥∪∪⊥ 
Розмір Ан 3 має 46,4 % віршів. Поезія „Не рад би я дитино сидіти” 

починається дольниковим рядком, після чого автор „виправляється”, і далі 

жодних „збоїв” ритму немає: 

Не рад би я, дитино, сидіти    ∪⊥∪⊥∪⊥∪∪⊥∪ Дк 

В твоїм серцю в ту прикру годину.    ∪⊥⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ п/сх 

Коли буря ударить на квіти,    ∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

До землі вони гнуться, вдолину [2, с. 113].    ∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Сонет „На порозі сидить смуток сірий” багатий (більше половини рядків) 

на понадсхемні наголоси: 

На порозі сидить смуток сірий, ∪∪⊥∪∪⊥⊥∪⊥∪ п/сх 

Позіхає з нудьги, а з розпуки ∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Ломить довгі худі білі руки ⊥∪⊥∪∪⊥⊥∪⊥∪ 2п/сх 

І заводить сумним звуком ліри [2, с. 155]. ∪∪⊥∪∪⊥⊥∪⊥∪ п/сх 
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Різностоповик фіксуємо в 27,9 % анапестичних творів. Поет 

використовує такі схеми: Ан 3233 („По дорозі стрілою мчать коні”), 

Ан 223223 (,,Час рікою пливе”, ,,Заревіла вода” та ін). 

Ритм трьох віршів схожий на різностоповий анапест. Розглянемо їх 

окремо.  

5-рядковий твір „Цить! То не хвиля шумить” розпочинається 

дактилічним рядком, що його поет використовує заради внутрішньої рими, 

після якого йдуть 4 анапестичні (2- та 3-стопові): 

Цить! То не хвиля шумить, ⊥∪∪⊥∪∪⊥ Д 3 

Не ріка котить срібні хрусталі. ∪∪⊥⊥∪⊥∪∪⊥∪ Ан 3 

То невпинно пливуть  ∪∪⊥∪∪⊥ Ан 2 

У невідому путь ∪∪⊥∪∪⊥ Ан 2 

Людські сльози, терпіння, печалі [2, с. 42]. ∪⊥⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ Ан 3 

У вірші „До народної пісні” чергуються 3- та 4-стопові рядки за 

схемою Ан 4343. Спорадично в канву анапеста вплітається амфібрахій. Та й 

розпочинається твір двома версами із ритмом Амф 4 та Амф 3: 

О пісне народна! Одна ти мене, Амф 4 

Одна ти мене не лишаєш, Амф 3 

І куди тільки доля мене не жене – Ан 4 

Ти за мною, як пташка, літаєш [2, с. 37]. Ан 3 

У поезії „Бувайте здорові!” поєднуються рядки Амф 2 та Ан 3. 

Оскільки вони чергуються в чіткій послідовності, кваліфікуємо цей вірш як 

силабо-тонічний логаед. Наприклад: 

Бувайте здорові, Амф 2 

Квітки у діброві, Амф 2 

Ви, дебрі і скелі, Амф 2 

І ви, серцю милі, Амф 2 

Серед скель тих вечірні розмови [2, с. 58]. Ан 3 

Подібна структура властива віршеві „Розливайтеся, солодкі вина”. Тут 

у чітко встановленій послідовності поєднуються рядки Ан 3 та Амф 1: 
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Розливайтеся, солодкі вина, ∪∪⊥∪∪∪⊥∪⊥∪ Ан 3, п/сх 

 Як ріки! ∪⊥∪ Амф 1 

Та най вами уп’ється дівчина ∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ Ан 3 

 Навіки [2, с. 119]. ∪⊥∪ Амф 1 

Для вірша „Плач рідної мови” характерне поєднанання версів Х 6 та 

Ан 3. Хореїчні рядки містять постійне цезурове усічення на 1 склад. 

Наведемо зразок: 

На приходство йде, може, там найде ∪∪⊥∪⊥||⊥∪⊥∪⊥ 

Тихий кут і привітливе слово. ∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Аж там піп гука: – А ти хто така? ∪∪⊥∪⊥||∪∪⊥∪⊥ 

Рідна мова?.. Бувай нам здорова! [2, с. 182]. ⊥∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Надзвичайно цікавою є форма твору „Жаль”. Тут в кожній строфі 

почергово змінюються короткі, 1-, 2-, 3-іктові, ямбічні та хореїчні рядки. 

Схема така: Х3 Я1,2,2 Х3: 

Як мені вас жаль, 

Як жаль, 

Листи летючі 

В бурі-тучі, 

У незнану даль. 

Як мені вас жаль, 

Як жаль, 

Гадки дрімучі,  

Як падучі 

Роси в море фаль [2, с. 79]. 

Частка всіх силабо-тонічних логаедів становить 3,1 %. 

У творах ,,Прірвався гарний спів” та „Шовкова хустка, шовкова” 

Б. Лепкий використав 3-іктний дольник. У всіх строфах, окрім завершальної, 

вірша „Шовкова хустка, шовкова” фіксуємо сталу ритмічну форму: 1 – 1 –

 2 – 1; останній дистих – Амф 3: 

Глибоку пропасть, бездонну – 1 – 1 – 2 – 1 

Ведуть дівчину, як сонну. 1 – 1 – 2 – 1 

 

Віночка з барвінку і рути – 1 – 2 – 2 – 1 

Хоть хочу, не можу забути [2, с. 117]. 1 – 2 – 2 – 1 
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У вірші „Спросоння” поєднуються Я 3 (2 катрени) та Я 4343 

(3 катрени), що утворює поліметричну конструкцію: 

І сонно йшли сновидами, Я 3 

На сміх і на наруги, Я 3 

Поміж людьми свобідними – Я 3 

Мов наймити, мов слуги. Я 3 

Лиш дехто збудиться часом, Я 4 

Вп’ялить свій зір в темря́ву Я 3 

І шепотом пічне крізь сон Я 4 

 Казати щось про славу      Я 3 

                                       [2, с. 146].  

Розмір вірша ,,Прочитавши ,,Битву” Кобилянської” навіює уявлення про 

гекзаметр. М. Ґаспаров, проаналізувавши цю форму в російській поезії, 

визначив головні її ознаки: розмір з нульовою анакрузою; з кількістю стоп або 

іктів, що дорівнює шести; з міжнаголосними інтервалами, у два склади, але з 

допуском односкладових, з жіночими закінченнями із відсутністю рими), а 

структури з відхиленнями від цих параметрів назвав дериватами [79, с. 306].  

М. Шапір додав до гаспарівських ознак гекзаметра ще одну – останній 

міжнаголосний інтервал у кожному рядку – обов’язково односкладовий [201, 

с. 43], а до дериватів російського гекзаметра вчений пропонує зараховувати 

лише ті розміри, які насправді були утворені або від нього самого, або від 

його інших дериватів (напр., ,,амфібрахічний” гекзаметр, амфібрахо-

ямбічний пентаметр, дактило-хореїчний пентаметр та ін.) [201, с. 53-65]. 

Б. Бунчук уважає дериватами ті форми, у яких більше ніж на 25 % 

порушено хоча б одну з шести перелічених ознак гекзаметра. Науковець 

зазначає: ,,Зрозуміло, що порушених ознак в одному творі може бути й 

більше, тому цілком можливо виділяти дериват першого рівня, другого рівня 

і т.д., виокремлювати серед них певні типологічні групи (напр., силабо-

тонічні й тонічні, структури, які мають не менше 75 % версів із п’ятьма і 

більше наголосами (ореол гекзаметра), і ті, у яких цей відсоток менший від 

75 % та ін.)” [57, с. 65]. Услід за М. Ґаспаровим, до периферійних форм він 

уналежнює структури з системним римуванням і наявністю чоловічих рим 

або й неримовані з наявністю системного повторення чоловічих закінчень 

версів [79, с. 232 – 237]. 
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У вірші Б. Лепкого рядки з розміром Д 6ц і Дк 6 складають 62,5 %. 

Періодично з’являються верси більшої або меншої стопності (Д 5ц – 6,25 %, 

Дк 5 – 6,25 %). 25 % віршорядків укладені тактовиком (Тк 6 – 18,75 %, Тк7 – 

6,25 %). Відсоток п’яти- і більшенаголосних версів (ореол гекзаметра) становить 

100 %. Варто зазначити, що у 20 % випадків шестиіктний дольник є, за суттю, 

Д 6ц зі стягненням на ІІІ стопі (збігається з цезурою). Загалом схема розподілу 

хореїчних стоп виглядає так: на І позиції – 20 %, на ІІ – 0 %, на ІІІ – 35 %, на 

ІV – 15 %, на V – 5 %. Для 30 % версів характерні атонації (усі на першій стопі).   

Рядки цього твору майже не відрізняються за місцем розташування 

цезури. Найчастіше фіксуємо її після ІІІ ікта (90,62 %). Частка чоловічих 

цезур становить 96,88 %, лише одна – жіноча. Понад 80 % версів містять 

внутрішні рими, з них 71,7 % становлять ,,вертикальні” звукові перегуки, що 

охоплюють по 2-3 суміжні закінчення піввіршів. 

Крім того, вірш Б. Лепкого, усупереч гекзаметричному канону, має й 

кінцеве парне римування, що охоплює 2 або 4 суміжних рядки. Усі 

клаузули – жіночі. Наведемо одну строфу: 

1. Нині на наших полях не шумлять вже бори вічисті; А 

2. Як знівечення шлях, простяглися пустари скалисті, А 

3. Без зелених вінків, без таємного дикого чару. В 

4. Де ведмідь в дебрі ревів, там пастух випасає отару, В 

5. Де соколи літали колись, там крачуть кавки і ворони, С 

6. Де хороводи весільні велись, там лунають жалі і прокльони, С 

7. Понад ровами верба і верба росте біля дороги, D 

8. Вічно зігнута, крива. Доокола дебри і глоги [2, с. 206]. D 

 

1. ⊥∪∪⊥∪∪⊥||∪∪⊥∪⊥∪∪⊥∪ Дк 6 

2. ⊥∪⊥∪∪⊥||∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ Дк 6 

3. ⊥∪⊥∪∪⊥||∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ Дк 6 

4. ⊥∪⊥∪⊥∪⊥||∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ Тк 7 

5. ⊥∪⊥∪∪⊥||∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ Дк 6 

6. ⊥∪∪⊥∪∪⊥||∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ Д 6.. 

7. ⊥∪∪⊥∪∪⊥||∪∪⊥∪⊥⊥∪∪⊥∪ Тк 6 

8. ⊥∪∪⊥∪∪⊥||∪∪⊥∪⊥∪∪⊥∪ Дк 6 
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Таку ж особливість (римування гекзаметричних рядків) помітили 

Б. Бунчук та І. Штаєр у перекладі поеми Вергілія ,,Moretum”1, який здійснив 

І. Франко. У спільній науковій розвідці ,,З історії українського гекзаметра 

ХІХ століття (власне гекзаметричні форми)” дослідники щодо цього 

зазначають: ,,У перекладі письменник використав невластиве античному 

віршуванню римування. До такої форми вдавались, наприклад, польські 

перекладачі. Здебільшого він римував два рядки підряд. У шести випадках 

фіксуємо римування трьох рядків підряд” [56, с. 60]. Можемо припустити, що 

свій твір Б. Лепкий написав не без впливу І. Франка. 

Строфіка та римування. У поетичному доробку Б. Лепкого 1900 –

1913-х років домінує строфічний вірш. Його частка становить 94 %, на 

астрофічні структури відповідно припадає всього 6 %. Розглянемо їх 

докладніше. 

Астрофічна будова характерна для віршів: „Я не дивлюся на село”, 

,,Суд над поетом”, ,,Не проклинай мене!”, ,,Ти знов ідеш до мене...”, 

елементи астрофічності наявні в другому віршеві диптиха ,,Там, де верхи 

снігами білі” та ін. Спільними ознаками усіх цих творів є несистемне 

римування та насиченість графічно розірваними рядками, що здебільшого 

виступають наслідком енжамбеману. Для ілюстрації наведемо фрагмент 

поезії „Я не дивлюся на село”: 

Проснуться люди. 

,,Прикрі сни! — a 

Промовлять, встаючи, вони. —  а 

Бодай не снились!” 

І підуть b 

З душних темниць на ясну путь, b 

І у дорогу заберуть b 

Не зброю остру, не машини, C 

А серце чисте, як в дитини, C 
                                         
1 Тут йдеться про вірш І. Франка ,,Грамотика, або мужицька приправа” (1882). 
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Любові повне.  

Понесесь d 

По немежованому полі E 

З їх уст безмежна пісня волі, E 

Життя тріумф.  

І відгукнесь [2, с. 160 – 161]. d 

Майже всі (крім 4 творів) строфічні поезії цього періоду – 

монострофічні. З них 2,4 % становлять твори, укладені дистихами (,,Ходять 

очи твої так помині”, ,,Одинокий сиджу над рікою”, ,,Шовкова хустка, 

шовкова”, ,,Твої очі, твої очі сині”, ,,Дай мені руку...”, ,,Коли б лишилась 

хоть тота потіха” та ін). Двовіршам характерне жіноче римування АА. 

Єдиний виняток – поезія „Бачиш?” з окситонними римами. Наведемо зразки 

для порівняння: 

Бачиш, як листя паде? 

 Осінь іде. 

Чуєш той шелест і шум? 

 Смертельний сум. 

З півночі вітер летить, 

 Квіти в’ялить [2, с. 69]. 

Одинокий сиджу над рікою, 

Одинокий з думками, з журбою. 

 

Вечоріє. За горами гасне, 

Як небесна ватра, сонце ясне 

[2, с. 40]. 

Трирядкова строфічна будова наявна в неримованій поезії „Спогад”. 

Перший і другий рядки кожної строфи закінчуються жіночою клаузулою, 

останній – чоловічою, яка ніби сигналізує про закінчення періода: 

Таке осїнне, сїре, пополудне 

Нагадує менї одну хвилину 

З давно минулих, молодечих лїт… 

 

На небі хмари висїли лїниві, 

Лїси, повиті тугою, дрімали, 

Цвинтар у мрацї під горою мрів [10, с. 33]. 
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Терцетами укладено й вірш ,,Чую очі твої сині”. У всіх строфах     

верси поєднані спільною римою. Схема твору така ААА ВВВ ССС. 

Проілюструємо: 

Чую очи твої синї. 

Наче сонце по долинї, 

Ходять, блудять все по минї. 

Над чолом моїм літають, 

Над повіками блукають, 

Мов слїдів своїх шукають [14, с. 49]. 

Дискусійну форму має поезія ,,Прірвав ся гарний сьпів”. Твір укладено 

3-ма терцетами та одним ,,замикаючим” рядком. Така композиція, разом із 

римовим ,,ланцюжком” аВа BcB cDc D, навіює уявлення про тверду 

строфічну форму – терцини. Щодо цього слушно зауважив І. Качуровський, 

,,далеко не всяка поезія, розбита на тривіршові строфи чи тричленні віршові 

групи, належить до терцини” [103, с. 108]. З-поміж інших критеріїв побудови 

терцини науковець зазначав і конкретні віршові розміри – 11-складовик (за 

італійським рахунком) для силабічних творів, Я 5 чи Я 6 для силабо-

тонічних. А. Ткаченко пропонує дещо ширший спектр допустимих метрів: 

,,У нас усталився 5-стоповий, однак можливе застосування й 6-стопового та 

4-стопового ямбу і навіть їх поєднань” [186, с. 396]. Але навіть у такі рамки 

вірш Б. Лепкого не ,,вписується”. Його твір – тонічний (3-іктний дольник із 

міжіктим інтервалом 1-2). Проілюструємо: 

Прірвав ся гарний сьпів   а 
По середині стрічки...     В 
В зітханню занїмів. а 
 

Шукав хтось квітки-чічки, В 
Щоб сплести чудо-вінець... с 
Шукав на березї річки. В 
 

Та розірвав ся вінець с 
І квіти з водою поплили... D 
Всьо має трагічний кінець,  c 
 

Кожда стежка веде до могили [14, с. 33].  D 
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Утім, цілком зрозуміло, що цей дольник є наслідком силабічних 

пошуків поета. 

Найбільш продуктивною строфою в арсеналі Б. Лепкого виявився 

катрен. Чотиривіршами укладено 61 % строфічних творів. У них поет 

апробував 15 різноманітних схем римування. Найчастіше він застосовував 

перехресний спосіб: у 73,4 % від усіх чотиривіршових поезій. 

Найпродуктивнішою є схема із чергуванням лише жіночих рим – ABAB 

(13 віршів), значно рідше (4 випадки) – трапляються катренні твори з 

виключно чоловічими закінченнями – abab. У 15-тьох віршах чоловічі та 

жіночі рими чергуються (AbAb – 9, aBaB – 6). Наведемо зразки віршів із 

постійними жіночими та постійними чоловічими римами. 

Серця мого біль, 

Пісни мої жаль – 

Вітер рідних піль, 

Плескіт рідних фаль [8, с. 102]. 

Над полем зимний вітер віє 

 і листям гонить, 

Село у мряці ледве мріє: 

 Ген дзвонять дзвони [2, с. 40]. 

У віршах із суміжним римуванням Б. Лепкий здебільшого поєднував 

однотипні (чоловічі або жіночі) клаузули: 3 вірші зі схемою AABB та 2 – 

aabb. Наведемо зразок для порівняння: 

Обходить перелоги, 

Рахує панські стоги, 

Обходить хлопські ниви 

І плаче нещасливий [2, с. 62]. 

Не на моїй вежі зависне він, 

Той благовісний, чистий дзвін. 

Другого не мине, покличе в щастя  храм 

Я лишусь сам [2, с. 118]. 

Лише один раз він застосував комбіновану схему.  

16,2 % віршів притаманний кільцевий спосіб римування з 3-ма 

схемами: ABBA, аВВа та AbbA. Проте в цих творах автор чомусь не завжди 

послідовно дотримувався оповитого римування (на відміну від катренних 

віршів з іншими способами). Так, у частині І вірша „Миколі Лисенкові” 

довільно переплітаються чотиривірші зі схемами ABBA та ABAB. „Намалюй 

мені, друже, картину” складається із 6-ти строф. Чотирьом із них притаманна 

схема римування ABBA, в одній з’являється холоста рима (ABBХ); 
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в останній строфі повторюються рими першої, але схема римування з ABBA 

змінюється на ABAB. : 

Намалюй мені, друже, картину, A 

Щоб я мав який спомин по тобі, B 

Намалюй мені гріб, а на гробі B 

Білий хрест і червону калину. A 

………………………………… 

Так ідуть вони мовчки вдолину – A 

Доокола спокі́й, наче в гробі… B 

Намалюй мені, друже, картину, A 

Щоб я мав який спомин по то́бі [2, с. 43]. B 

Цікавий спосіб римування – катрени на одну, чоловічу, риму – поет 

продемонстрував у вірші „Гостина”: 

Глибоким тихим вснуло сном 

Усе кругом, 

Лиш вітер виє під вікном 

Сумний псалом [2, с. 63]. 

Нерідко Лепкий також звертався до катренів із неповним римуванням 

ABCB (9 творів), aBcB (3) та a`bc`b (1): 

Паде зів’яле листячко, a` 

Паде, паде, паде, b 

А з півночі далекої c` 

Зима з морозом йде [2, с. 116]. B 

У трьох катренних віршах автор продемонстрував схеми, у яких 

3 рядки римуються, ще один – залишається неримованим: abbb („Ялиця”), 

aaBa („Журавлі”, ,,Покину я доли”), AABA („– Іди, доню, – каже мати”). 

Для чотирьох білих віршів характерна катренна будова. Всі вони 

входять до циклу „З-над моря” і мають низку спільних особливостей. Так, 

„сигналом” про закінчення строфи є чоловіча клаузула, тоді як усі інші – 

жіночі. Всі твори написано Х 4. Наведемо зразок: 
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Незглибиме синє море, 

Звідки в тебе стільки чару,  

Що дивитися на тебе 

Можна вічно ніч і день? 

– Хочеш знати, – каже море, – 

То поглянь на мої хвилі, 

Як вони все линуть, линуть, 

Мов хвилини, дні, літа [2, с. 128]. 

Другою за поширенням строфою є п’ятивірш. Частка творів із такою 

структурою становить майже 11,3 %. Найчастіше (40 % випадків) для цієї 

строфи поет застосовував схему римування ABAAB. Зокрема, вона 

характерна віршам: ,,В буйнім городі мого духа”, “Чар пісни”, ,,На лодці”, 

,,На високій, на скелистій кручі”, ,,Ви бачили вірла” та ін. Чергування 

чоловічих і жіночих співзвуч головно реалізуються двома варіантами: 

1) aBaaB – 15 % усіх пятивіршів (,,Черемоше брате мій”, ,,Голос надії”, 

,,Останній птах в вирій летить”, ,,Тільки сто” та ін.); 2) AbAAb – 13 % (,,Мрії 

та дійсність”, ,,Часом жажду спокою”, З кадильниць срібних дим снується” 

та ін.). Звучать ці строфи так: 

Сама-одна; посеред стін святині, A 
Не молиться, в іконі топить зір. b 
А на іконі трави, квіти сині, A 
І мати Божа клякла при дитині – A 
Здалека видно пасмо гір [2, с. 41]. b 

 

Йде в пізню осінь. Сніг паде a  

І в сирій грязі тає. B 

Ні тут ні там, ніде, ніде, a 

Ніхто, ніщо її не жде, a 

Ніхто її не знає [2, с. 73]. B 

У двох творах Б. Лепкий упорядкував звукові перегуки за схемою 

AbAbА (,,Шуміла буря”, ,,Я знаю став один бездонний”). Таке чергування 

рим у п’ятивіршах, як AbAbc (,,І ми пішли”), ААВВс (,,Закрутився вітер 

світом”), ABBAA (,,Не люблю!”), aBaBa („Перший бал”), aBBaa („Цить, 

серце!”) представлені одним зразком кожне.  



 129 

Поезії „Як шумно хвиля грає” притаманна схема AbAbc. Особливістю 

твору є те, що останні рядки всіх строф поєднує одна наскрізна рима (AbAbc 

DeDec і т.д.). Таку ж особливість, щоправда з дещо іншими римуванням, 

фіксуємо й у віршах ,,Люблю я тиху ніч...”, ,,Як шумно хвиля грає” (АВАВс) 

та ,,Понад хвилі” (AABBC). Наведемо приклад: 

Люблю я тиху ніч. Спокій нїмий, безмежний А 

Дає менї якесь слабе вражінє смерти,  В 

А всеж таки з житєм він так собі сумежний, А 

Що їх обох зіллялись разом черти,  В 

В один великий спокій. С 

 

 

Люблю я тиху ніч. Спокій у жили ллєть ся. D 

От, от здаєсь і серце в груди стане E 

Як той годинник. Муха в шиби бєть ся, D 

Часом несьміло місяць в хату гляне E 

І сон краде ся до вій [8, с. 27]. C 

У вірші „Гірський став” поєднано 2 схеми римування: AbAbA та 

ABABA: 

Кругом його високі скелі, 

Покриті мхами, ялівцем, 

Мов з криці викуті й застиглі. 

Між ними місяць йде хильцем 

Купатися в холодній хвилі. 

І видно в північну годину, 

Як по воді він тче мережку 

І як крізь хвилю темно-синю 

Сріблисто-склисту стелить стежку 

На землю з неба, з хмар в долину 

[2, с. 48 – 49]. 

Твори „Згадки з дитячих ранніх літ” та „ Як мені вас жаль” побудовані 

на чергуванні двох рим. І, якщо перший із них порівняно невеликий – 

2 строфи (схема – abbba), то другий – удвічі більший (схема – aaBBa).  

Маємо лише один зразок неримованого твору із п’ятивіршовою 

структурою. Це поезія ,,Далекий я вам”. 
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5 % строфічних творів – шестивіршові. У межах цієї строфи Б. Лепкий 

експерементував із 9 схемами звукових перегуків: АВВАСС (,,Часом у 

вечірню годину”, ,,Часом на проході в городі”), ABABCC (,,Різдвяна мрія”, 

„Коли в саді”), АbAbCC (,,Ні неба, ні землі, лиш мрака”), AAbCCb (,,Біле 

поле снігом вкрите”, „Полудне в горах”), ааВааВ (,,Раз каже гнів”, ,,Ні, не 

мани мене”), ааВссВ (,,Час рікою пливе”, ,,Ні, не видержу я!”, ,,Зревіла 

вода”), AbAAbC („На небі сонце гасне”), AABBCC („Як тебе обсядуть в 

хаті”), ааВВсс (,,Минеся вскорі час”), aBaBBa („Великий виджу тихий сад”).  

Семивіршову строфу поет застосував 5 разів. Творам ,,Має беріг кожде 

море” та  ,,Не хиляйте!” властива схема римування ABAABAB. Ще три 

варіанти чергування співзвуч автор апробував по одному разові: АbbAbAA 

(,,Часом я тужу за тобою”), ABABCCD (,,Біла рожа!”). Поезія „Піду я в 

чисте поле” складається із двох семивіршів на 3 рими. Одна з рим у цьому 

творі – наскрізна (жіноча), крім неї, у кожній із частин наявні ще по одній 

чоловічій римі: 

Піду я в чисте поле, A 

В саме полудне-жар, b 

Стерня там ноги коле, A 

Хлоп’ятко босе-голе A 

Пасе двірський товар, – b 

Піду я в чисте поле, A 

В саме полудне-жар. b 

Ой  доле моя, доле, A 

Який гарячий день! c 

Як ця стернина коле, A 

Як сонце йде поволі A 

Й палить, немов огень! c 

Ой  доле, бідна доле, A 

Який гарячий день! [2, с. 158]. c 

Восьмивіршами Б. Лепкий уклав 3,2 % своїх поезій. Перехресне 

римування з усіма жіночими клаузулами фіксуємо у творі ,,Помежи нами 

море сине” (АВАВСDСD). За такою ж схемою співзвуччя впорядковані у 

третій строфі першого вірша диптиха ,,Там, де верхи снігами білі”. Решті 

строф цього твору властиве римування АВАВСDDС. Поєднання зазначених 

схем подибуємо й у двострофовому вірші ,,Скорше синє небо зжовкне”. 

Лише чоловічі рими наявні у вірші ,,Я жду Тебе!” (aabbccdd) та 

ІІІ-й частині поезії „Миколі Лисенкові. На спомин 7.ХІІ 1903” (ababcdcd).  
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Чергування окситонних та парокситонних клаузул фіксуємо у творах 

,,Заверуха” (АbAbCdCd) та ,,Утомило мене” (aabbaaCC).  

Суміжне римування засвідчене лише у вірші ,,Прочитавши ,,Битву” 

Кобилянської”. Усі рими – жіночі. На окремих відрізках твору суголосними є 

4 суміжні рядки.  

Цікавий порядок співзвуч характерний поезії ,,Фрагмент” (,,Де взяти 

слів в буденній нашій мові”) – перші 6 рядків римуються через один 

(перехресний спосіб), а два останні мають паристу форму. Така схема в 

поєднанні з метром Я 5 навіює уявлення про канонізовану строфу – октаву: 

Де взяти слів в буденній нашій мові, А 

Щоби безсмертне щастя змалювати? В 

Найкрасші мисли бють ся так у слові, А 

Як птаха в клїтцї... Вийди вечір з хати В 

І глянь на небо... Зорі, се чудові А 

Слова, лиш треба вміти їх читати, В 

І треба з небом бути на розмові, А 

Щоб змалювати щастя в людській мові [14, с. 34]. А 

Однак класична октава передбачає схему на 3 рими АВАВАВСС, що 

робить наведену строфу більш спорідненою з сиціліаною. Як зазначає 

І. Качуровський, ,,сіціліана – це нібито октава, в якій, замість замкнути 

шестивіршову групу кінцевою двовіршовою, продовжено її” [103, с. 190]. 

Відповідно схема мала б бути така – АВАВАВАВ. 

Вірш ,,В густій імлі...” укладений двома 10-рядковими строфами з 

римуванням ABABABCDDC. 

Чотири твори, написані в цей період, кваліфікуємо як 

нерівнострофічні. Це „Браття, лишіть мене”, який складається із семивірша 

та восьмивірша зі схемами ABABABB та CDCDCDCD, „Батуринські руїни” 

– семивірш (ABAcccd) та восьмивірші (ABABcccd), ,,В такий осінній день, 

коли зів’яне...” – перші дві строфи містять по 6 рядків, у наступній – 

восьмивірш, а далі 3 строфи – семивірші. 
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Поезію на дві строфи ,,Не пригадуй мені тої хвилі” (укладена терцетом 

та катреном зі схемою римування АВА ВСВС) можна було б визначати як 

семирядкову терцину-мініатюру з невідокремленим графічно замикаючим 

рядком або ж як половинний обернений сонет. Щоправда, останній варіант –

це комбінація двох побічних форм сонета – перевернутого (спершу терцини, 

потім катрени) та половинного (,,строфа з семи віршів: одного ,,катрена” і 

одного ,,терцета”, при чому два вірші ,,терцета” римуються між собою, а 

третій – з котроюсь парою віршів ,,катрена” [103, с. 175]). Тим не менш, як і у 

випадку з ,,псевдотерциною”, про котру ми писали раніше, тут нема 

характерного для твердої строфічної форми віршового розміру. Твір 

Б. Лепкого укладений тристоповим анапестом: 

Не пригадуй мені тої хвилі!  ∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪     А 

Най вона во вік буде забута! ∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪     В 

Таж вернути ми її не в силі. ∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪     А 

 

Спомин щастя в нещастю – отрута,  ⊥∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪     В 

Промінь сонця в темниці – меч ясний,  ⊥∪⊥∪∪⊥∪⊥⊥∪     С 

І невольника гірш давлять пута, ∪∪⊥∪∪⊥⊥∪⊥∪     В 

Як про волю згадає нещасний [1, с. 70]   ∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪     С 

О. Колупаєва, порівнючи архітектонічні особливості англомовного й 

україномовного сонета кінця ХІХ – початку ХХ ст., зазначає, що в 

окреслений період загострюється увага вітчизняних поетів ,,до експериментів 

зі строфічною організацією сонета, що виявляється у введенні нетрадиційних 

схем римування, розширенні строфiчного репертуару, розробці 

альтернативних форм”. За словами дослідниці, поети прагнули 

врізноманітнити й метрико-ритмічну організацію свої творів, що ,,призвело 

до введення нетрадиційних для сонета метрів: хорея, дактиля, анапеста, 

амфібрахія тощо. Звернення поетів до неямбічних метрів пов’язане також з 

бажанням підкреслити зв’язок метра чи віршового розміру з певними 

мотивами, образами” [111, с. 14].  
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Проблема співвідношення канонічного та неканонічного, або ж вічне  

протистояння традиції та новаторства в сонеті, цікавила багатьох 

літературознавців. Так, Ю. Лотман зазначав: ,,Хорошими є ті вірші, в яких 

усі елементи є очікуваними (стабільність сонетної форми) і неочікуваними 

(новизна змісту кожного окремого сонета) одночасно” [129, с. 129]. 

Натомість український дослідник О. Мороз уважає цілком закономірним 

відхилення від класичних ідеалів ,,Новаторство найперше починається з 

нового змісту, нових тем та ідей. А новий зміст так чи інакше впливає на 

виникнення нових форм” [143, с. 107].  

Утім, форма, яку застосував наш поет, засвідчена лише одним зразком 

у його творчому доробку, що дає змогу називати її хіба що 

експерементальною чи навіть випадковою, але не твердою. Тому 

зараховуємо вірш Б. Лепкого до нерівнострофічних. 

Ще одну цікаву структуру фіксуємо у вірші ,,Памяті Михайла 

Новицкого”. Композиційно твір складається з двох катренів та шестивірша з 

таким чергуванням звукових перегуків: ABBA ABBA ACCAAС. 

Ураховуючи, що твір укладено цезурованим 6-стоповим ямбом, можемо 

припустити – це сонет із нерозділеними графічно терцетами. Утім, сюжетна 

послідовність і логіка викладу спонукають розділити шестивірш на катрен та 

диптих. Тоді кожна строфа була б семантично завершеною. Однак для 

Б. Лепкого самостійність терцетів не була ключовою. У сонетах ,,Село” і 

,,Там в долині, при битій дорозі”, укладених в інші періоди творчості, він 

пов’язав терцети енжамбеманом.  

Серед канонізованих строф автор активно використовував секстину. 

Літературознавці по-різному визначають цю форму. Так, російські теоретики 

М. Ґаспаров [77, с. 205 – 206] та О. Федотов [193, с. 202 – 203] секстиною 

вважають лише т. зв. велику секстину – вірш із шести шестирядкових строф 

та одного терцета з специфічним повтором кінцевих слів першої строфи у 

наступних. Український науковець І. Качуровський називає її складною або ж 

ліричною і зазначає, що ,,це найскладніша з усіх – може, за винятком вінка 
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сонетів, – відомих у поетиці строф”. Однак обумовивши обов’язковість 

розміру (Я 5, Я 6), у межах секстини він виділяє й інші її різновиди: а) з 

римуванням babadd і ababcc (епічна секстина), б) з римуванням baabcc, в) 

aabccb і комбінацією рядків різних розмірів (романтична секстина) [103, 

с. 191 – 193]. 

Автори ,,Словника літературознавчих термінів” В. Лесин та О. Пулинець 

стверджували, що секстина – це строфа з шести рядків п’ятистопового або 

шестистопового ямба з римуванням абабвв, абабаб, аабввб (124, с. 376). 

У літературознавчому словнику-довіднику (1997), крім уже перелічених 

схем римування, подибуємо ще одну – аббааб [128, с. 614]. 

Б. Лепкий апробував романтичну, за І. Качуровським, секстину в поезії 

,,На склоні гір” (ааВссВ + Я 223223). Більше прикладів маємо епічної 

секстини, зокрема римування АВАВСС у поєднанні з розміром Я 5 властиве 

таким творам: ,,Часом як гляну в тую пропасть чорну”, ,,Єсть в моїм серцю, 

десь дуже глубоко”, ,,Місячна ніч”. Останній із них – це великий за обсягом 

вірш на 10 строф, з яких лише одна має нехарактерне римування – АВАВАА.  

До епічних секстин зараховуємо й вірші ,,Глуха і зимна осінь” та ,,Моїм 

клеветникам”, проте у вказаних творах поміж рядки Я 5 спорадничо вплітаються 

шестистопові верси (здебільшого цезуровані). Наведемо приклад: 

Глуха і зимна осінь. Небо хмари вкрили, Я 6ц    A  

Як олово, такі важкі і сірі. Я 5      B 

Стоять поля німі, немов могили,  Я 5 A 

Над ними вітер грає, як на лірі.  Я 5 B 

Та щось сумні-сумні ці співи-звуки,  Я 5 C 

Як відгомін глухий страждання і розпуки [11, с. 62]. Я 6 C 

Упродовж окресленого періоду поет створив кілька сонетів: ,,Подай 

руку” (АВВА ABBA BCB CDD), ,,А тамки, там далеко, глубоко в доли” 

(ABBA ABBA CDC EED), „На порозі сидить смуток сірий” (ABBA ABBA 

CCC DDD). Ще двом поезіям властиві перехресні звукові перегуки в 

катренній частині та чергування чоловічих і жіночих рим: ,,Мрія” (AbAb 
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AbAb cDc Dee), ,,Нарада” (AbAb AbAb СdC dEE). Особливу увагу варто 

зосередити на вірші ,,Сонет” (,,Вічно ти в пісні будь така...”) зі схемою 

звукових перегуків АВВА АВВА ВСВ ВСС. Це єдиний відомий нам сонет, 

який поет уклав 11-складовим силабічним віршем (,,італійсько-французький 

сонет”, згідно класифікації І. Качуровського [103, с. 160]). Однак можна 

посперечатись, чи це взагалі сонет, адже наведена схема римування дещо 

умовна. Формально це твір на одну риму (що є неприпустимим для сонетної 

структури). У всіх римованих словах акцентований голосний -о-. Збігається і 

його розміщення – передостанній склад, тобто всі рими жіночі. При цьому 

поезія прочитується, наче твір на три рими. Власне, це і є одним із показових 

моментів для розуміння рівня поетичної майстерності Б. Лепкого. Будучи 

добре обізнаним у теорії літератури та бажаючи використати тверду 

строфічну форму (про що свідчить сама назва вірша), автор не міг собі 

дозволити вийти за межі канонізованого римування. Для цього він свідомо 

підібрав слова із різним ступенем точності співзвуч. Якщо взяти за основу 

риму, що оповиває перший катрен якою – молодою та записати її фонетично 

[йакойу  –  молодойу ], то при зіставленні з внутрішньою парою – мому – 

нїкому, очевидною є розбіжність лише приголосного в клаузулі. Те саме 

відбувається і в наступній строфі. Для забезпечення ще іншого звучання, яке 

з’являється у терцетах автор використовує слова, у яких з попередніми 

римами збігається лише наголошений хоробі – гробі – тобі.  Проілюструємо:    

Вічно ти в піснї будь така, якою А 

При першій стрічі була серцю мому.  В 

Доля не дала вічности нїкому –  В 

Будьже хоть в піснї вічно молодою. А 

 

Слово най ллєть ся з уст твоїх рікою,  А 

Око, подібне небу весняному, В  

Най усьміхаєсь сонцю золотому; В 

Чиста будь, гарна і пишна собою.  А 
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Доля не дала вічности нікому,  В 

Сьвіт підлягає смерти і хоробі. С 

Всьо, що істнує піддаєть ся злому. В 

 

Будьже ти неба пригад серцю мому В 

Ту, на тім сьвітї. А спічнемо в гробі,  С 

Жий в моїй піснї, пісня моя в тобі [14, с. 60]. С 

У поетичному доробку Б. Лепкого знаходимо також два приклади 

терцин. У вірші ,,Різдвяний вечір” автор використав лише парокситонні рими 

за схемою ABA BCB CDC DED E в поєднанні з ямбічним п’ятистоповиком. 

Це звичний силабо-тонічний відповідник італійської канонізованої строфи. 

Є в нашого поета й цікавіший зразок – терцини на дві рими. Ними укладено 

поезію ,,Сніжок паде”1.  І. Качуровський класифікує її як одну з наближених 

до дантівської строф із ланцюговою римою поряд з Сервантесовою та 

д’Асколі. Утім, автор не заперечує, що це також власне терцина: 

,,Дуже гарною здається нам ,,дворимова терцина” О. Слісаренка” [103, 

с. 147]. Не можемо стверджувати, що таким ж гарним був би для науковця 

вірш Б. Лепкого, але що цікавим – так. Спільним в обох творах є хіба що 

схема римування, та й тут спостерігаємо відмінність – у Слісаренка всі рими 

жіночі, а в Лепкого – чергуються чоловічі та жіночі. Тож зосередимось на 

поезії останнього.  

Дворимова композиція в терцинах сильно обмежує поета в доборі 

кінцевих слів, але Б. Лепкий спробував ускладнити її ще більше – у всіх 

співзвуччях однаковий акцентований голосний – ,,і”. Щоправда, він не зумів 

досконало реалізувати задумане, аж тричі утворивши риму повторенням 

слова. Це однозначний недолік. Натомість цілком вдало молодий автор 

застосував анафору в кожному терцеті:  

  

                                         
1  Назву вірша подаємо за першодруком (зб. ,,Осінь”, 1902). У ,,Писаннях”, а відтак і 

у двотомнику, зредагованому М. Ільницьким, він означений заголовком ,,Терцина”. 
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Снїжок паде. Летять листочки білі,  А 

Як у садї пахучий вишнї цьвіт, b 

Коли вітрець порушить злегка гіллє. А 

 
Снїжок паде... Оттак з забутих лїт  b 

Летять на мене незабуті мрії, A 

Такі невинні як лелеї цьвіт. b 

 
Снїжок паде... Немов крізь мраку мріє A 

Якийсь далекий, добрий красний сьвіт, b 

Де всьо цвите, сьміє ся і ясніє – A 

 
То спомини з моїх дитячих літ [10, c. 47]. b 

У творах, датованих 1900 – 1913-ми роками, помітно переважають 

точні рими (86,43 %). У багатьох віршах, особливо невеликих за розміром, 

усі рими точні („Заспів”, „Молоді пісні”, „Поезія”, „Весна до нас рік-річно 

повертає”, „День йде по ночі, а осінь по літі” та ін.). Частка неточних рим – 

7,43 %, приблизних – 6,14 %. В окремому творі налічуємо не більше 1-2 

неточних чи приблизних рим. Лише в чотирьох віршах їх більше: „Я не 

дивлюся на село” (0 неточних, 3 приблизні), „Спросоння” (3 неточні, 

0 приблизних), „Листками вітер котить” (4 неточні, 0 приблизних), „Не 

люблю осінньої ночі” (2 неточні, 4 приблизні). Примітно, що останні поезії – 

невеликі за розміром, а тому точні рими становлять у них лише не набагато 

більше за 50 %. Наведемо зразок з останнього твору: 

Не лю́блю осінньої ночі! 

Той вітер, як ворон крилатий, 

Літає, товчеться до хати, 

Мов плаче чогось, чогось хоче – 

Не люблю осінньої ночі! [2, с. 64] 

У віршах цього періоду багато бідних чоловічих рим, у яких 

співзвучними є лише наголошені голосні: 10,5 %. В окремих творах їх частка 
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досить помітна: „Сповідь землі” – 9 (всього у вірші 50 рим), „Я не дивлюся 

на село” – 6 (26), „А молода бліда, бліда” – 3 (6), „Василеві Стефаникові” – 

7 (14). Інколи трапляються навіть потрійні бідні рими, наприклад: вода – коса 

– стерня, снопи – хребти – кістки, йде – лице – несе. Наведемо уривок 

з останнього вірша: 

Ти не дивись на те, 

Що нивонька твоя, 

Як полотно лляне, 

Коротка і вузька!  

………….............. 

Від заходу на схід. 

Як воздух, як вода, – 

Ти дав їй кров і піт,  

Вона буде твоя! [2, с. 162]. 

18,42 % становлять дієслівні рими, 38,13 % – різнограматичні. 

Зафіксовано лише 2 дактилічні рими, 61,4 % – жіночі, 38,27 % – чоловічі. 

Цікаву тавтологічну риму подибуємо у вірші ,,Василеві Стефаникові”. 

Тут паронім край виступає спершу як дієслово, а потім як іменник:  Ти, хлопе, 

землю край [...] // Пшениця золота / Поллєть ся на весь край [8, с. 98]. Також 

наявна одна різнонаголошена рима: буття́ – розві́ємся („Вечірній дзвін”); та 

дві складені: небоже – давно вже („Порадь мені”), запа́ли ми – сновидáми 

(„Спросоння”). 

 

Висновки до розділу 3 

Для другого етапу творчості Б. Лепкого характерна не лише велика 

кількість написаних текстів, а й досить високий рівень їх якісних показників. 

В означений період автор тяжіє до зображення дійсності крізь призму 

суб’єктивованого сприйняття. Частка автопсихологічних творів становить 

83 %, лише спорадично свої міркування він передає у формі ліричного 

діалогу (17 %). Самозаглиблення, медитацію простежено в 98 % віршів. 

Лише у 4 творах наявні ознаки суґестії. У генологічному аспекті поет 

використовував експресивні (романс, літературна пісня, думка, ноктюрн), 

вокативні (послання, присвята, віршований лист) та репрезентативні 

(елегія) жанри.  
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Відсоткове співвідношення видів емоційної тональності виглядає так: 

ліризм – 58, драматизм – 24, епічність – 18. Помітно домінують спокійні, 

мінорні тони (89 %). 

Аналіз металогічних засобів засвідчив, що Б. Лепкий активно 

використовував метафори (ЧК – 11,4), порівняння (6,2) та епітети (1,7). Дещо 

рідше він вдавався до іронії (1,4) та гіперболи (1,2). Менш продуктивними 

виявились перифраз (0,13), оксиморон (0,08) та метонімія (0,03). Дисфемізми 

представлені лише 4 зразками. 

З-поміж стилістичних фігур найбільшу схильність автор виявив до 

анафори (ЧК – 7,4), рефрену (6,2), епізевксису (5,2), підхоплення (4,7) та 

кондублікації (4,4). Частотність інших синтаксичних прийомів  така: 

підкріплення (3,9), антитеза (3,3), інверсія (3,2), образний паралелізм (2,7), 

полісиндетон (2,3), тавтологія (1,8), асиндетон (1,6), еліпс (1,1), поліптота 

(0,4), епіфора (0,27), анастрофа (0,18), пароніми (ЧК – 0,16), анадиплозис 

(0,14), клімакс (ЧК – 0,09). 

Художня цінність віршів, датованих 1900-1913-ми роками, зростає 

завдяки їхній звуковій організації. Поет використовує алітерації (-т-, -р-, -н-, 

-ш-), асонанси (-а-, -о-, -у-, -и-, -і-) та їх комбінації. Особливу увагу він 

приділяє внутрішньому римуванню. Крім того, фіксуємо чимало прикладів 

звуконаслідування.  

Статистичне обстеження версифікації Б. Лепкого у аспектах метрики, 

ритміки, строфіки та римування засвідчує різноманітність використання 

віршових форм.  

Силабічні розміри характерні лише для 5 % творів. Поет застосував 

10-складовик, 11-складовик та 14-складовик. У трьох творах зафіксовано 

впорядковане чергування рядків різної довжини, то ж їх класифікуємо як 

силабічні логаеди.  

95 % віршів цього періоду укладено силабо-тонічними метрами. 

Левова частка належить ямбам та хореям (78 %), помітно менша 

продуктивність трискладових розмірів (21 %).  
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Серед ямбів найбільшу активність виявили різностоповики (42,2 %). 

Частка Я 5 менша, однак теж досить велика (37,2 %). До чотиристоповика 

Б. Лепкий звернувся у 11 % ямбічних творів. Ще 9,5 % поезій укладено Я 3. 

Хореїчні розміри зафіксовано у 19,8 % усіх творів. Домінує Х 4 – 53,4 %. 

Близькою до цього показника є частка Х рз – 31,4 %. Розмір Х 5 характерний 

для 13,5 % хореїчних поезій. 1,7 % припадає на Х 3. 

Трискладові метри репрезентовано дактилем (1,28 %), амфібрахієм 

(7,4 %), анапестом (10 %). З-поміж різновидів останнього найчастіше 

Б. Лепкий використовував Ан 3 (46,4 %). Частки Ан 2 та Ан рз становлять 

25,7 % та 27 % відповідно. Співвідношення амфібрахічних розмірів має 

такий вигляд: Амф 3 – 46,7 %, Амф 4 – 21 %, Амф рз – 32,1 %. В одному 

вірші поет використав Д 3. Ще два твори укладено дактилічними 

різностоповиками. 

Також маємо кілька силабо-тонічних логаедів, одну поліметричну 

конструкцію та один приклад гекзаметра. 

Для більшості поетичних творів Б. Лепкого властива строфічна будова 

(94 %). Лише 4 вірші різнострофічні, решта – монострофічні. Зокрема 

фіксуємо такі: дистих (2,4 %), терцет (1,4 %) катрен (61 %), п’ятивірш 

(11,3 %), шестивірш (5 %), семивірш (2,3 %), восьмивірш (3,2 %), десятивірш 

(1 зразок). Тверді строфічні форми представлені терцинами, сонетами та 

секстинами. 

Помітно переважають точні рими (86,43 %), частка неточних – 7,43 %, 

приблизних – 6,14 %. Фіксуємо багато бідних чоловічих рим (10,5 %). 

18,42 % становлять дієслівні рими, 38,13 % – різнограматичні. Відсоткове 

співвідношення чоловічих, жіночих та дактилічних співзвуч виглядає так: 

38,27 – 61,4 – 0,33. 

 

 

 



РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ БОГДАНА ЛЕПКОГО  

1914 – 1941 РОКІВ 

Радикальні зміни в життя Б. Лепкого внесла Перша світова війна. Хоч 

друзі допомогли йому уникнути безпосередньої участі в бойових діях, та 

поетична душа не могла залишатися байдужою до страждань мільйонів 

невинних людей. За словами Н. Білик, „митець вважав саму війну великим 

злом, злочином проти людства, але ще гіршим лихом вважав неволю, цей поділ 

людей і народів на пануючих і на поневолених, на панів і рабів” [2, с. 47].  

Починаючи з 1914 року, відбувається послідовний перехід поета від 

інтимної до громадянської лірики. Самозаглибленість змінює експресія, 

еротичне поступається місцем патріотичному. Незмінним мотивом 

залишалася тільки туга за Батьківщиною. Є.-Ю. Пеленський зазначав: „Не 

замовкла лише одна струна на його кобзі: туга за рідним краєм. Навіть 

більше, вона піднялася з новою силою, скріплена новими нотками: 

непевністю того, що там, у рідному краю, діялося, або – краще сказати – 

певністю того, що там зле,  дуже зле” [47,  с. 26].  

Усім загиблим борцям за волю України Лепкий присвятив збірку 

віршів „Тим, що полягли” (1916). 

Працюючи у таборах для військовополонених (Фрайштадт, Раштадт, 

Вецляр), Богдан Лепкий домагався повернення на Батьківщину захоплених 

у полон вояків, активно співпрацював із „Союзом визволення України” та 

провадив культурно-освітню роботу з полоненими. Письменник згадував: 

„Щоб не гаяти дорогого часу, полонені працювали, добували просвіту, знання, 

щоб на Україну вернутися з найціннішим дарунком, яким єсть просвітний 

чоловік” [155, с. 133]. Високо оцінив просвітницьку роботу поета З. Кузеля: 

,,Своїми цікавими викладами з історії, літератури й культури, що захоплювали 

наших полонених і гарною формою, й цікавим змістом, будив Лепкий приспану 

національну свідомість між тисячами наших полонених...” [118]. 
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Навіть після ліквідації СВУ Б. Лепкий певний час ще зостається серед 

полонених у Вецлярі. Саме тут народжуються його збірка „Доля” (1917) та 

цикл „Ноктюрн” (1917). З кінця 1918 р. митець активізовує письменницьку і 

науково-дослідницьку працю, упорядковує видання творів Т. Шевченка. 

Вірші Б. Лепкого означеного періоду активно публікувалися на сторінках 

українських еміграційних видань: „Вістник Союза Визволення України” 

(Відень); „Шлях”, „Просвітній листок” (Зальцведель); „Нове слово”, 

„Українське слово”, „Літопис” (Берлін). 

Після кількох років праці у видавництві „Українське слово” (Берлін) 

письменник повертається до Кракова, де стає професором Ягеллонського 

університету. Тут знову розгортається його творча праця та видавнича 

діяльність. Однак до поезії тепер рідко звертається, переважно пише прозу 

(здебільшого на історичну тематику).  

Поетичний доробок останнього періоду творчості Б. Лепкого 

репрезентують збірки: „Вибір віршів”, „Ноктюрн” (1921),  „Сльота” (1926)  та 

окремі публікації, що час від часу з'являлися на сторінках періодичних видань: 

„Літературно-науковий вісник”, „Світ”, „Дзвони”, „Назустріч”, „Краківські 

вісті”, „Дажбог” та ін. Знаковою подією цього періоду є вихід двотомного 

зібрання кращих поетичних і прозових творів письменника „Писання” (1921).  

Загальна кількість віршів, дати створення яких коливаються від 

1914 року і до кінця творчості письменника, становить 316 (5832 верси). 

Зосередимось на їхній формі. 

Генерика. В означений період Б. Лепкий розширив спектр своїх поезій 

у аспектах літературного роду, виду та жанру.  

На рівні роду найбільшим поступом стало звернення поета до 

віршованої драми. Мова йде про два твори – ,,Калнишевський у неволі” та 

,,Під Говерлою”.  

До епічних зараховуємо поеми ,,Криниця кохання”, ,,Ноктюрн”, ,,Буря”  

та ,,Розмова”. Щодо останньої Б. Лепкий зазначив у підзаголовку, що це 

лише частина твору, ,,виїмок з поеми” [2, с. 303].  
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Решта віршів належать до лірики. Зосередимось на них. 

У межах різновидів літературного роду переважає (75 %) автопсихологічна 

лірика (,,Вишневий сад”, ,,Із настроїв”, ,,Галуззєм умаю хатину” тощо), 

частка рольової – значно менша (25 %) (,,Розмова”, ,,Сивий час”, ,,Де єсть 

твій дім” тощо). У протиставленні медитативна – суґестивна лірика 

співвідношення виглядає як 95 % і 5 % відповідно.  

За видами емоційної тональності поетичні твори означеного періоду 

розподілено так: ліричність (43 %) (,,Закурились зелені ліси”, ,,Осінній 

опалевий день”, ,,Над озером” тощо), драматизм (51 %) („В таборі”, „Хліба! 

Хліба”, ,,Вчора вона появилась мені” тощо) та епічність (6 %) („Поставили 

його на границі”, ,,На узліссю хатина”, ,,В глухім ярі у дідьчому проваллі” та 

ін.). Варто зазначити, що такий розподіл є дещо умовним, бо для кожного 

окремого твору зазвичай одночасно характерні більшою або меншою мірою 

усі три тональності.  

Тематичний зріз поезії Б. Лепкого засвідчив тяжіння до висвітлення 

суспільних проблем, здебільшого спричинених війною (83 %) (,,Наш міньйон”, 

,,В церкві”, ,,Він лежав, оповитий імлою”, ,,Терновий вінок” тощо). Частка 

інтимної лірики значно менша (5 %) (,,Заховався в сивій хмарі…”, ,,Ой скажи, 

чому ті доріженьки”). На тлі страшних історичних подій Б. Лепкий досить часто 

вдається до опису природи, однак віршів з наскрізною натуралістичною темою 

небагато (8 %) (,,Обсіли небо хмари сірі”, ,,Падуть дощі і позіхає ліс” тощо). 

Спорадично поет роздумує над питаннями культури й духовності (2 %) 

(,,Прочитавши календар ,,Червоної калини”, ,,У нас”, ,,Нині” та ін.). 

Стильова домінанта віршів цього періоду змінюється від елегійного 

смутку, туги, журби (,,Минулася весна рясна”, ,,Ти знов ідеш до мене. Чую”, 

,,Сон” тощо) до мажорного, оптимістичного тону утвердження ідеї вільної, 

незалежної Батьківщини (,,Ми не родились для руїни”, ,,Ми віримо”, ,,Ми 

єсть народ” тощо).  

З-поміж експресивних жанрів у доробку Б. Лепкого найчастіше 

трапляються думки (,,Причувся рідний дзвін мені”, ,,Стрілецькі думки”, 
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,,З думок” тощо). Літературною піснею вважаємо лише 5 віршів (,,Попід гору 

високую”, ,,Політична чебарашка”, ,,Возьми мене з собою”, ,,Стрілець і 

дівчина”, ,,Ой біда мені”), ще менше фіксуємо літературних веснянок 

(,,І знову маємо весну”, ,,Весна”, ,,Веснянка”). 

Поезія ,,Працюй і щади” має ознаки двох жанрових форм: вірша-

алегорії та думки. Перша її частина написана в звичному для езопівської 

байки стилі: людські характери уособлені в образах тварин. Тут простежуємо 

класичний сюжет – мурашка-трудівниця старанно готувалася до зими, а 

польовий коник лиш те й робив, що веселився та байдикував. Коли ж 

наступила зима, йому стало не до веселощів – холодно, нічого їсти. 

,,Півживий, а півмерлий” він звернувся до мурашки за допомогою. Однак 

замість поїсти, він отримав лише прочухан: На весну і вліті / Ти блукав по 

світі. / Натерликав: тірлі-лі, / Затанцюй тепер собі! [1, с. 192]. Друга 

частина диптиха починається апеляцією до попередньої: Старенька казка! 

Та, мабуть, / Її не вадить пригадати... [1, с. 192]. Далі автор вже без 

алегоричних перенесень розмірковує над важкою ситуацією в країні: Мутний 

Дністер, червоний Дін, / Кавказ в крові, в імлі Карпати, − / Невже ж 

невблаганний проклін / Повис над нашим краєм, брате? [1, с. 1192]. 

Причиною горя людей Б. Лепкий називає їхню неощадливість. Коли мали 

все – не берегли ані часу, ані сил, ні грошей. Тут чітко експліковано образний 

паралелізм із попередньою ,,казкою”. У завершальній (графічно відокремленій) 

строфі, автор підсумовує обидві частини спільною моралізаторською 

настановою: Лишень як ближнього в біді / Побачиш або край свій рідний, / То 

посвяти для них тоді / І час, і сили, й гріш послідній! [1, с. 193].  

Важливу частку творчого спадку Б. Лепкого становить адресована 

лірика, репрезентована жанрами послання, віршованого листа та присвяти.   

Форму віршованого листа інформаційного типу засвідчив В. Назарець 

у поезії ,,Останній лист Катрусі”. До цього ж жанру зараховуємо твір 

,,Стрілець до матері”. Хоч ані в заголовку, ані деінде в тексті цього вірша 

немає прямої вказівки на його епістолярну належність, проте вона стає 
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зрозумілою з контектсту. Очевидною є фізична розірваність у просторі 

суб’єкта та об’єкта апеляції, що фактично, зважаючи на історичні реалії, 

унеможливлює їхню комунікацію в інший спосіб, аніж листування. Це, 

власне, підтверджено й монологічним способом мовлення ліричного героя: 

Мамо моя! За час, за годину 

Свиснуть кулі, заграють гармати. 

Може, вийду цілий, може, згину – 

Хочу твоє опрощення мати. 

 

Ти не гнівайся, рідна, на мене, 

Що пішов, не простившись з тобою. 

Подивись, яке листя зелене! 

Прийде буря й понесе геть з собою. 

 

Я не годен був, мамо, дивитись 

На твій жаль і на сльози керваві. 

І не годен був в хаті лишитись, 

Коли другі боролися в славі. 

 

Била північ… Місяць… ясно, як в днину, 

Ах, як тяжко було вийти з хати!.. 

Мамо! кулі! Чи верну, чи згину, 

Хочу твоє опрощення мати [2, с. 219]. 

Майже в усіх віршах-посланнях фіксуємо громадянську дидактичну 

настанову (,,Сину, як побачиш на полю”, ,,Ти не жахайсь”, ,,Рада”, ,,Не плач, 

коли знівечить доля” тощо). Величальний, одичний пафос простежуємо у 

творі ,,Україно, рідний краю”: Україно, рідний краю, / Вітчино моя свята, / 

Чи є в світі, я не знаю, / Друга земленька така [1, с. 153]. 

З-поміж тематичних різновидів жанру присвяти поет найактивніше 

вдавався до ситуативної (,,В 50-ті роковини смерти” (Шевченка), ,,Пам’яті 
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Івана Франка”, ,,До народної пісні”, ,,До давнини”, ,,Чупринці” та ін.). 

Асоціативна присвята представлена віршами ,,Поганий день, то дощ, то 

сніг”, ,,Невідомому”, ,,Ну, що ж!.. Прийшли гарячі дні” та ін. 

Як окремий жанр вокативної лірики пропонуємо визначити форму 

вірш-прокляття, що її автор використав у творі ,,Паліям миру”. Найближчу 

спорідненість він виявляє з жанром послання (умовна поліадресація), однак 

з-поміж виокремлених В. Назарцем тематичних різновидів послання, жоден 

не підходить для означення імпрекативної конотації:  

За гори море, крови ріки, 

За Каїна пекельний чин 

Нехай забудуть вас навіки, 

Хай проклене вас рідний син.  

 

Хто біля вашої могили 

Переходитиме колись, 

Хай скаже: світ весь підпалили 

Й огнем пекельним зайнялись  

[1, с. 92]. 

Кілька разів поет писав вірші-молитви. І. Даниленко, дослідниця цього 

жанру, констатує: ,,У літературі, поза живим релігійно-культовим 

контекстом, молитовне слово – вже не містична дія, а чистий засіб 

вираження, орієнтований передусім на імпліцитного абстрактного читача, 

попри наявність в тексті ідеального експліцитного адресата” [87, с. 11]. Через 

це імітація сакрального монологу може втілюватися в різні форми: сонет, 

вірш-медитацію, елегію тощо. Процитуємо фрагмент вірша ,,Молитва” 

Б. Лепкого: 

Не дай мені, мій Боже, біля хати, 

Яку вночі ограбили злодії,  

Безрадно сльози лить і нарікати 

А дай мені діждатися години, 

Коли мій люд порве таки кайдани, 

Щоб я пісні, немов уста дитини,  

Мов добрий лік поклав йому на рани [175, с. 336]. 

Серед репрезентативних жанрів найчастіше Б. Лепкий звертався до 

вірша-медитації. В. Мовчанюк зазначає, що ,,внутрішня психологічна 



 147 

мотивація в медитативній ліриці пов’язана з потребою збагнути явище і 

висловитись щодо нього чи, принаймні, зафіксувати увагу на ньому” [140, 

с. 33]. Ю. Клим’юк до цього додає ще одну важливу рису медитації – 

,,розглядуване у ній явище включається у контекст світоглядної 

проблематики. Монологічна мова, що формується в глибинах свідомості 

ліричного героя, є визначальною ознакою медитативної лірики” [107, с. 305].  

У медитативних поезіях Б. Лепкого лірична ситуація здебільшого 

постає внаслідок роздумів автора над певним суспільним чи природним 

явищем (,,Краєвид”, ,,Хіба ж ми квіт?”, ,,З моїх вікон” та ін.) або ситуацією, 

що відтворює інтимне звернення до Господа (,,Боже наш!”, ,,О Христе, 

Христе!”). Так, віршем ,,Поет” він порушує складну проблему життя творчої 

особистості в меркантильному суспільстві: Ах, смійтесь з мене, смійтеся, 

сусіде, / Як з божевільного в селі смієсь дітвора, / Я знаю: з вас ніхто моїм 

слідом не піде, / Бо я дивак, бо в мене думка хвора – / ,,жалкий фантаст” [1, 

с. 99]. Про важливу роль поета в громадському житті свого народу Б. Лепкий 

розповідає віршем ,,Іван Франко”: Як мечем, воював він словами: / То 

пророчив, то вчив, як учитель, / То як батько помежи синами, / Пробував і 

творив поміж нами – / Правди й волі досмертний служитель [2, с. 202]. 

У вірші ,,О Христе, Христе!” автор наче переповідає Богові страхіття, які 

відбуваються на землі: Один другому з рота рве язик, / Один другому видирає 

хліб / Й живцем труча один другого в гріб... [1, с. 138] і з жалем запитує: 

О Христе – чи за те пролив Ти кров? [1, с. 138], на що не отримує прямої 

відповіді, тобто монологічність мовлення не руйнується: Христос на це 

нічого нам не рік, / Лиш показав на свій пробитий бік, / Лиш показав керваві 

ноги нам... [1, с. 138].  

До продуктивних жанрів належить елегія. Поет використав її у поезіях 

,,Люблю спокій вечірньої години”, ,,Сподівався”, ,,Субота”, ,,Спочинь серце 

на хвилину”, ,,Пожовкло листя”, ,,І в мене був свій рідний край” та ін.   

У двох віршах Б. Лепкий апробував жанр гімну (,,Ми єсть народ”, ,,Ми 

не родились для руїни”).    
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До міжродових утворень зараховуємо ліро-епічні поеми ,,Дума 

повожатого” та ,,В храмі св. Юра”. Варто зазначити, що в першій з них 

заголовний номінатив ,,дума” несе не жанровизначальну, а предметно-

психологічну функцію.  

Тропи. У період з 1914 по 1941 рр. Б. Лепкий активно розробляв нові 

художні образи за допомогою порівнянь (ЧК – 5,8). Відсоток простих 

сполучникових форм становить – 73. Часто поет використовував нові, незатерті 

зіставлення. Наведемо кілька прикладів: Мов лебединий пух, паде / Дрібний 

сніжок спроквола [2, с. 223]; Даром рвалися, даром билися, / Ніби мушечки під 

дзвоном [1, с. 134]; Як у греблю б’є море валами, / Били в наших, ті боролись без 

тями [2, с. 215]; І – похилила із журби / Верба, як плачка, кучеряву / Свою 

розхристаную главу [1, с. 173]; Що гине люд, мов степова трава [1, с. 112]; 

Держить в кліщах, як мушечку павук [1, с. 202]. Цікаву структуру подибуємо  

у вірші ,,Сон” – Мов тіні, люди блудять, мов з похмілля. У цьому випадку 

можемо говорити про звичне для Б. Лепкого подвійне порівняння, у якому 

зміщення компарандум на початок чи в кінець речення не змінює семантики. 

З іншого боку можемо потрактувати це як дві компаративні пари: люди (які?) 

мов тіні та блукають (як?) мов з похмілля.  

Частотність вживання різних сполучників виглядає так: як (61 %), 

мов (15 %), наче (8 %), немов (5 %), неначе (7 %), ніби (4 %) 

Безсполучникові порівняння фіксуємо у 10 % випадків. Здебільшого 

вони представлені у формі орудного відмінка (88 % усіх безсполучникових): 

Лиш сонце крізь вікно глядить / Й перстенцями лягає на долівці [1, с. 149]; 

І в душі пахучим квіттям вишні / Розцвітають почуття колишні [2, с. 323]; 

Панове, гусаком за мною! [2, с. 303]; Чого ти, чого, до біса, / Торчиш кілком 

посеред ліса? [2, с. 286]. Частки порівнянь, утворених за допомогою 

предиката (Буде колись наш рідний край / Подібний до святині [2, с. 298]) та 

з пропуском компаративної зв’язки (У крові сонечко заходить [2, с. 217]; 

Волосся – дріт, а тіло – біла кість [2, с. 252]), становлять 4 % та 8 % 

відповідно. 
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Спорадично трапляються зразки заперечних порівнянь (4 %): Ой на 

чорному морі та на білому камені, / То не громи із ясного неба влучають, / 

А то три хвилі, три великі сили / З трьох сторін світа на нас наступають 

[1, с. 123]. 

Не часто поет вдавався до розгорнутих порівнянь (13 % усіх порівнянь), 

наприклад: Сподівався побачити / Тебе я, мій краю, / Мов ту квітку 

напровесні / В зеленому гаю – // Леліяну проміннями / Сонця золотого, / 

Захищену схоронену / Від вітру буйного [1, с. 107].  

Вірші Б. Лепкого густо пересипані метафорами (ЧК – 7,7). Серед 

способів їхнього творення помітно переважає оживлення (88,4 %): У ребрах 

того частокола [1, с. 173], Стугонять під копитами дороги [1, с. 176], Хто, 

дивлячись, як курять ліси / І як верхи вкриваються імлою, / Відчує приваб 

весь, весь чар краси, / Якою світ пишався тут весною? [2, с. 287]. 

Оречевлення фіксуємо лише у 3 % випадків: А наші рідні купідони / Аж 

киснуть від зітхань і сліз [1, с. 186]; Гірку воду пити, голим тілом світити 

[1, с. 125]; Частка міжперсонних та позаперсонних уподібнень теж невелика і 

становить 2,2 % та 6,4 % відповідно.  

Метонімія належить до периферійних тропів в арсеналі поета (ЧК – 

0,37). Б. Лепкий кількаразово вживає назву матеріалу замість речі, 

виготовленої з нього: Закуті в сталь полки [1, с. 176], Скільки тих злотих1 

попливло, / А чи один хоч верне [1, с. 193]; вмістилища замість вмісту: Пиймо 

цю чарку / Пиймо до дна [1, с. 130]; місця помешкання чи перебування людей 

замість самих мешканців та їх дій: Село вставало й ладило обід [1, с. 177]. З-

поміж різновидів метонімії 20 % належить синекдосі. Найчастіше автор 

називає частину замість цілого: Щоб голову було де приклонить [2, с. 255]; 

рідше трапляється означена величина замість неозначеної: Пройшовши сто 

невідомих доріг, / Прилину соколом до твоїх ніг [1, с. 177]; є також загальні 

імена у значенні власних: В яку скалу ти джаганом не вдар, / Скрізь 

відгукнесь тобі наш Каміняр (І. Франко) [2, с.  202]. 
                                         
1 Йдеться про золоті монети, а не валютну одиницю Польщі. 
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В умовах війни та складного міжвоєнного часу Б. Лепкий часто 

згадував / описував людську смерть, унаслідок чого його вірші густо 

пересипані лексемами ,,смерть”, ,,загибель” та похідними від них (вмер, 

загинув, згинув тощо). Тому не дивно, що значну частину перифразів 

означеного періоду становлять інакомовні вислови на заміну понять, що 

означають людську кінчину чи процесів / явищ, які до неї призвели (голод, 

вбивство, самовбивство тощо). ЧК цієї фігури становить – 2,5. Наведемо 

кілька прикладів: За ним не плачу. Довг свій вітчині / Сплатив в сімнадцятій 

весні (загинув у 17 років) [2, с. 256]; І як прийде мені амінь (загину) / То не 

страшна могила [2, с. 298]; Що, замість паску й коровай, / Слізьми насущний 

(хліб) замісили [1, с. 192]; Та прийшлося батькам свої голови дати 

(загинути), / Щоб діти землю мали [2, с. 217].  

Одним із найбільш уживаних тропів є епітет (ЧК – 3,1): Степи 

розлеліяні, / Степові квіти розмріяні [1, с. 176]; Вона ж несе вам золоті / 

Легенди незабуті [2, с. 326]; В палаті в вікно глядить слава, / Ціла 

промениста й сльозава [2, с. 118]; Над озером верба самотня / Купає в хвилях 

срібні коси [2, с. 299]. 

Передаючи огиду від воєнних буднів, автор застосовує дисфемізми для 

створення максимальної експресії повідомлюваного (ЧК – 1,6), зокрема, у 

вірші ,,Вчора вона появилась мені” знаходимо такі рядки: Треті на службі 

моїй, гірш собак, / Лижуть покірно сталевий кулак. // Бачиш, як славно я 

вишколив їх? / Пущу з ланців, і летять на своїх // Гірше сибірських вовків, 

гірш гієн, / Га, Прямо розкіш такий сукин син [1, с. 181].  

Спорадично Б. Лепкий використовував оксиморон (ЧК – 0,08): Кругом 

тиша, лиш виє гураган [1, с. 202], Півживий, а півмерлий, / Він застукав до 

дверий [1, с. 192] 

Частотний коефіцієнт гіперболи становить 0,8. Превалює ауксесис 

(76 %), помітно менше фіксуємо прикладів мейозиса (24 %).  

Важливе місце в творчому доробку поета займає іронія (ЧК – 3,2), 

однак добрі насмішки часто змінює сарказм (ЧК – 1,7). Для ілюстрації 
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процитуємо фрагмент із драми ,,Калнишевський в неволі”: А може, вчують 

над Невою / Кривавий божевільний крик / І змилуються над тобою, / 

І скажуть вирвати язик, / І – скажуть виколоти очі, / І – скажуть, 

виточити кров, / І будь здоров! Ха, ха, ха, ха! [1, с. 202].   

Поетичний синтаксис. Вірші Б. Лепкого означеного періоду насичені 

різними видами стилістичних повторів. Серед них домінує анафора (ЧК – 

6,4). Здебільшого єдинопочаток витримується у межах 1-2 строф (93 %): 

Чого ти, вітре, в’єшся коло хати, / Чого скиглиш, як пес, біля воріт? / 

Не бачиш? Я втомився, хочу спати. / Не бачиш? Я сумний, сумний весь світ 

[1, с. 117], А там, в городі, соловії, / А там, в городі, цвіт лелії, / А там, в 

городі, серце мліє [2, с. 270]; Ти учив нас, як волю кохати, / Ти учив нас, де 

світ, де темрява, / Ти учив, як достойно вмирати, / Коли того жатаиме 

справа [2, с. 204]. Кількість творів, у яких анафора простежується у всіх, або 

майже всіх строфах, становить 17 % (,,Бувало, як вітер степами”, ,,Люблю 

спокій вечірньої години”, ,,Сину, як побачиш на полю” та ін.). 

Частотність вживання епіфори – не велика (ЧК – 0,009). Здебільшого 

автор її застосовує разом з анафорою для вибудовування симплоки (ЧК – 

0,04). Найбільш показовий приклад – вірш ,,У нас”. Всі, крім першої, строфи 

розпочинаються словами ,,у нас”, ними ж і закінчуються. Фрагмент цього 

твору ми цитуємо далі (серед строфічних особливостей восьмивірша).  

Б. Лепкий активно використовував рефрен (ЧК – 5,7). Найціннішими 

нам видаються ті рефрени, які системно витримані у всьому творі та 

відіграють композиційну фукцію. Наприклад, повтор одного чи кількох 

рядків початку вірша в його кінці фіксуємо у поезіях „Доброї ночі”, 

,,Ти бачив, як павук...” (IV вірш циклу ,,Листи Катрусі”), ,,Немов з віночка 

відорвався” тощо. Обрамлення цілою строфою притаманне віршам ,,Пиймо 

цю чарку”, ,,Ми Господа не кличем в бій”, ,,Гуркнули бубни”, ,,Хтось 

застукав до вікон” та ін. Найбільшим за обсягом твором, у якому наскрізно 

витриманий рефрен, є поема ,,Ноктюрн”. Усі її частини мають спільну 

ознаку – наявність рефрену в кінці кожної строфи. Так, п’ятивірші першої 
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частини (,,Дванадцять старців”) завершуються повтором рядка ,,О, горе нам, 

горе! О, Горе!”, наступної (,,Дванадцять жінок”) – ,,О, Пречиста!”, третьої 

(,,Дванадцять сиріт”) – ,,Ой леле, ой леле! Ой ле...”, закінчення строф 

четвертої частини (,,Дванадцять їздців”) побудоване на повторі динамічної 

фрази ,,Гей-га! Гей-га! Гей-га”, а останньої – п’ятої – частини ,,Дванадцять 

борців” – ,,О славо, кервавая славо!” [2, с. 238 – 247]. 

У поезії ,,Весною” фіксуємо незвичний для нашого поета рефрен. 

Кожен шестивірш є, за суттю, катреном з двовіршовим нарощенням, яке 

утворюється шляхом повтору 2-х рядків. Проілюструємо сказане: 

Пригріло сонце, йду в город, –  

Маленький він у мене, 

Чужа земля, чужий народ 

І сонце, мов студене, – 

Чужа земля, чужий народ 

І сонце, мов студене. 

Посію мак, дзвінки пільні, 

Голубії волошки, 

Бо захотілося мені 

Свойого квіття трошки, – 

Так захотілося мені 

Свойого квіття трошки  

[1, с. 169]. 

Досить рідко автор використовує анадиплозис (ЧК – 1,8): Точи з нас, 

доле, кров, точи [1, с. 100]; Тебе я не найду / Ніколи вже, ніколи [1, с. 84]; 

Драли мене, брате, драли / І шляхтичі і генерали [1, с. 151]; Мати, моя рідна 

мати [2, с. 218]; Проклін цій совісті, проклін! // Проклін тим людям... [2, 

с. 219]. В останньому прикладі анадиплозис продовжений підхопленням. 

Частотний коефіцієнт останнього – 3,6. Ось ще два зразки: А ти припадь до 

груди і шуми, / Шуми про те, що бачив по дорозі [1, с. 117]; Аж поки в 

мандрівці побачив сліди, / Сліди, що провадять додому [1, с. 145].  

Лейкасапреном пов’язані всі строфи вірша ,,Попід гору високую”. В інших 

творах ця фігура не є наскрізною. Загальна частотність використання – 0,78. 

Малопродуктивною виявилась також анастрофа (ЧК – 1,3): А нині 

кажуть – я тебе не знаю. // Не знаю я тебе я, мов нині бачу [1, с. 161]. Бо не 

могла, бо, знаєш, моя мати, / Мати моя – як тяжко се сказати! [1, с. 87]. 

Трапляються випадки, коли анастрофа супроводжується синонімічним 
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заміщенням окремих слів або виступає своєрідними лейкасапреном. 

Проілюструвати такий прийом можемо фрагментом вірша ,,Хтось мене кличе”: 

Хтось мене кличе, хтось мене 

З тихої хати пріч жене. 

 

З тихої хати гонить пріч 

В поле незнане, в темну ніч [2, с. 210]. 

Епізевксис за кількісним показником лише трохи поступається анафорі 

(ЧК – 6,2): Що, старче, тямиш? Тямиш, брате? / О, ти се тямиш... [1, 

с. 206]; Рабом родивсь, нехай рабом конає [1, с. 202], З тим і вернули... 

Сумно, милий, сумно! [1, с. 85]; Волю, хай буде завірюха, / аніж сльота й 

сльота осіння [1, с. 187]. Найцікавіші повтори – синтез анафори, поліптоти, 

епізевксиса і алітерації – фіксуємо в двох рядках драми ,,Калнишевський в 

неволі”. На жаль, цього єдиного прикладу в творчості Б. Лепкого 

недостатньо, щоб вивести якусь систему, закономірність, однак гадаємо, що 

в світовій літературі це не поодиноке явище і, можливо, з часом воно буде 

обґрунтоване як окремий троп чи стилістична фігура. Процитуємо згадані 

рядки: І буде брат для брата брат, / І буде друг для друга друг [1, с. 207].   

Зрідка наш поет використовував поліптоту (ЧК – 0,7): На суд лукавий 

поспішайте, / А суду божого дожидайте [1, с. 126]; Буває навіть свій дімок, / 

А в тім дімку нема книжок [1, с. 188]; Почув я втому, вийшов з салі / 

На ганок, з ганку до городу / Іду все далі, далі й далі / Садом, левадою над 

воду [2, с. 303]. У цьому ж прикладі фіксуємо кондублікацію (виділена 

подвійним підкресленням). Частотний коефіцієнт цієї фігури становить 3,5. 

Наведемо ще кілька прикладів: Білий, білий, білий сніг! [2, с. 324]; Отак ми, 

пане, йшли і йшли, і йшли [2, с. 254]; Товпа реве: / ,,Розпни! Розпни! Розпни!” 

[2, с. 325], Кругом луна горить, горить, горить [2, с. 250]. 

Досить активною стилістичною фігурою є образний паралелізм (ЧК – 2) 

Нема будівлі без основи / І без коріння деревин, / Добра немає без любови, / 

Без гарних життєвих хвилин [1, с. 93]. 
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Енжамбеман простежуємо як в строфічних, так і в астрофічних творах 

(ЧК – 2,7): І смертельний страх / Впав на людей. По вулицях / Життя 

завмерло. Люта кара / Зближається. О Боже! Боже! [2, с. 229]; Ти не 

жахайсь, читаючи в книжках / Старих про безнастанні бої [1, с. 109]; Чи не 

бачиш? Порівняли / Нас шрапнелі і гранати [2, с. 221]. 

Лише кілька разів Б. Лепкий використав художні можливості тавтології 

(ЧК – 0,003): І зашумить в саді зелений шум [1, с. 177]; І мережить в 

мережці / Узористі віконця [2, с. 281]; Його весіллям веселися, /  

А звеселиться рідний край [1, с. 93]. 

Продуктивнішим виявився плеоназм (ЧК – 1,4): Захищену, схоронену / 

Від вітру буйного [1, с. 107], І такі шляхи-дороги, / Широчезні і святі [1, с. 153], 

Сину, як побачиш на полю / Самотній гріб, могилу [1, с.157], Ой гула вона, гуділа, / 

Ніби шум весняних вод [1, с. 353], Ні помочи, ні ради. Пекло! Ад! [2, с. 251]. 

Використання полісендитону в означений період творчості поета 

превалює над асиндетоном (ЧК: 1,76 і 0,54 відповідно). 

Для уникнення зайвих слів автор нерідко використовує еліпс (ЧК – 2,2): 

В таку пору до свого люду / Господнє слово глаголати? / Господнє слово і – 

гармати! Господнє слово і – шрапнелі! Зруйновані наші оселі [2, с. 230]; 

Ступиш – гріб, глянеш – кров! [2, с. 224]; Тому – до книжки! Час втікає! [1, 

с. 194]; Розум де, совість де, / Тут одно – гармати. // Одинока правда – сила, 

/ А спасення – розгін. / Або ти, або він. / Поміж вас – могила [2, с. 212]. 

Частотність використання фігур градації має такий вигляд: клімакс – 

0,06, антиклімакс – 0,02. Подибуємо також приклад неочікуваного обриву 

висхідної інтонації (зламаний клімакс): Йдуть, але інші, непрошені гості, / 

Йдуть, мов та хмара, мов туча бурлива. / Зі сну зривають... ось-ось, вже на 

мості, / Вже на повір’ю... Що ж я, нещаслива, / З мамою зроблю?.. 

На щастя – се грає / Вітер осінній і браму тручає [1, с. 85]. 

Постійним стилістичним прийомом в означений період слугує 

інверсія (ЧК – 4,5): Діти: одні сиру землю гризуть, / Другим з ледів не 

вернутись, мабуть [1, с. 181].  
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Досить часто Б. Лепкий для досягнення бажаної експресивної картини 

використовував контрастні висловлювання – антитезу (ЧК – 2,8): Там, де 

колись цвіли квітки, / Стирчать з землі сухі кістки. // Де діти бавились в 

хатах, / Там причаївся біль і страх. // Де землю краяв срібний плуг, / Там оре 

смерть по Сян і Буг [2, с. 218]. 

Серед фігур патетики першість належить риторичним вигукам (ЧК – 

5,9): Га! Той перестрах! То диво! Га, То око! / Одна велика безодня 

терпіння... / О, люде! Люде! Таж ви не з каміння! [1, с. 89], ,,Брешеш!” – як 

грім загуло... [1, с. 181]. Особливої ,,гучності” набувають ствердні вигуки, які 

йдуть услід за сумнівами: Що, встид? Що, жаль? На паль! На паль! / Огнем 

пали, а mieczem wal! / Вони залізо, ми коваль! [1, с. 103]. ЧК риторичних 

запитань – 4,6. 

Жахіття, що принесла із собою Перша, а згодом і Друга світові війни, 

змусили поета вдатись до імпрекації (ЧК – 0,12). Крім коротких вставок цієї 

фігури в поетичному тексті (зазвичай антивоєнного змісту), є у Б. Лепкого й 

цілий вірш-прокляття – вже цитований твір ,,Паліям миру”. Також 

спостережено приклад самопрокляття, що його можна означити терміном 

автоімрекація: Лиш зойк один, один важкий проклін. // – Бодай би я у рідному 

селі / Повисла була на сухій гіллі [2, с. 257]. 

Фоніка. У поетичних текстах, датованих 1914 – 1941 роками, 

Б. Лепкий активно використовував алітерації та асонанси. Найчастіше він 

вдавався до накопичення голосного -і- та -о-, рідше – -а-, -е-. Мало фіксуємо 

прикладів з асонансами на -и- та -у-. З-поміж приголосних домінує 

скупчення шиплячих (-ш-, -ч-, -щ-). Важливе місце займають алітерації на -

р-, -с-, -д-, -л- та ін. Зосередимося на кількох випадках, які, на нашу думку, є 

найбільш показовими. 

У вірші ,,Ще не світало, ще густа імла” поет використав алітерацію 

на -ш-, -щ- задля імітації шелесту листя в саді: 

І соловій лящить в ліщині знов... 

І тільки ти, лиш ти ще не прийшов [1, с. 178] 
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Поезія ,,В жнива” починається конценрованим повтором спокійних -о- 

та -с-, далі напруга зростає, що зумовлене не лише семантикою твору, а й 

накопиченням шиплячих -ш-, -щ-. У наступній строфі передгрозову тривогу 

автор підсилює грізним -р- : 

Коса покоси косить, 

А вітер по полях 

Хапає і розносить 

Зловіще шах-шах-шах. 

Бринять серпи, як струни, 

Сніп за снопом паде... 

Від лісу хмара суне... 

Спішіться! Буря йде! [2, с. 318] 

Алітерацію на -р- та -ч- простежуємо у вірші ,,Жий і вір”:  

Що ж тепер? Що ж тепер? 

Вітре, ти хоч повій! 

І скажи, чи я вмер, 

Чи живу, чи роздер 

Ворог, крук-чорнопер 

Мою душу, край мій, 

Чудо снів, чудо мрій –  

Чи роздер і пожер 

Чорнопер? [2, с. 291]. 

Цікаву комбінацію асонансу та алітерації подибуємо у вірші ,,Дивне 

диво”. Повтори фонем -д-, -и-, -в-, -н- становлять майже половину всіх звуків 

у строфі (43 %): 

Дивне диво. Чув я нині 

Дзвони з рідної дзвіниці 

Пахли квіти на долині, 

Грали шумами ялиці [1, с. 96]. 

Не завжди експерименти з алітераціями давали поетові бажаний 

результат. Так, у поезії ,,Степи розлеліяні” скупчення -д-, яким автор, 

очевидно, хотів добитися твердості в голосі князя, призводить до какофонії 

та ускладнює артикуляцію:  
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Лунає княжий глас, як дзвін:  

,,Над Дін, дружино, над Дін! 

По славу і по перемогу!” [1, с. 176]. 

Цікаво, що повтором однакових фонем Б. Лепкий часом передає 

зовсім різні звуки природи. Для прикладу, у дитячому віршику ,,Працюй і 

щади” він так наслідує ,,гру” польового коника: Тірлі, тірлі, тір-лі, / Маю 

скрипку на крилі [1, с. 191], а ось фрагмент з поезії ,,Обсіли небо хмари 

сірі”: І вітер, як жебрак на лірі, своє маленьке ,,тірі-лірі” / Стихенька 

бренькає під плотом [2, с. 276].   

Чи не найбільш витончені звукоімітації простежуємо в поезії 

,,Вороне чорний!”. Спершу автор вдається до фонопоеї і повтором не 

звуконаслідувального за походженням слова кров передає каркання ворона, 

а в другій строфі фраза вітра розпочинається фономімесисом (Шу! шу!), який 

переходить у фонопоею (ш-нур!). У завершальному рядку другої строфи є ще 

один зразок фономімесису: 

Вороне чорний! Ти з якого краю 

Линеш?.. ,,Кров! кров! кров!” 

Тихо, я вже знаю. 

 

Вітре, чого ти так сумно й розбільно 

Виєш?.. ,,Шу! шу! ш-нур!” 

Пст! говорити не вільно [2, с. 225]. 

Важливу функцію тут виконує внутрішнє римування (його ми виділили 

подвійним підкресленням). В обох строфах співзвучними є закінчення першого 

та третього версів, а те, що між ними, – неримоване. Однак відсутність рими в 

кінці рядків автор компенсує звуковими перегуками на їхніх початках і таким 

чином підкреслює нерозривну композиційну єдність цих строф. 

Багата звуконаслідувальними повторами й поезія ,,Аквареля”. 

Зважаючи на те, що фонічну картинку автор підсилює алітераціями та 

асонансами, уважаємо за доцільне процитувати кілька строф повністю: 
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Озвалася сова: 

Пугу! Пугу! 

І квітка лісова 

Голівоньку хова 

В траву. 

 

Збудився лісовик: 

Шу-гай! Шу-гай! 

Давай мені музик, 

Я до танцю привик, 

Давай! 

 

Русалка крізь шувар: 

Шу-шу! Шу-шу! 

За перли, за янтар 

Я твій любовний жар 

Вгашу! [...] 

Здригнувся темний ліс: 

Гу-гу! Гу-гу! 

Прут під ногою тріс, 

І лісовик поліз 

В ріку. 

 

Дзвенять пільні дзвінки: 

Дзелень! Дзелень! 

Нема русалки – зник  

У хвилях лісовик, 

Понині день [2, с. 301 – 302] 

 

У 75% віршів наявне несистемне внутрішнє римування. Найбільш 

активно перегукуються однаковими закінченнями близькорозташовані 

слова: Чуже поле ноги коле [1, с. 155]; Постривай, звичай знай, пики своєї 

немитої [1, с. 122]; Донині тямлю, як устами мами / Мене ти вчила світ 

цей пізнавати [1, с. 161]; Про те, що чоловік весь вік [1, с. 109]. Досить 

продуктивним виявилося римування піввірша з кінцем рядка: Щоб у руки не 

попався, ласки панської не дізнався, / Наперед не виривайся, середини не 

тримайся [1, с. 122]; Те, що сниться, най здійсниться [1, с. 133]; Річка 

хлюпочеться, спати не хочеться [1, с. 170]. Зчаста поет використовує 

,,трикутні” рими: Хоть ніч, освіту розпалім, / Вперед ідім, вперед летім! [1, 

с. 208], Он, бачиш тії могилки? / Скиглять вітри, летять галки [2, с. 212]. 

Крім того зафіксовано багато випадків ,,вертикальних” звукових перегуків 

(рима початків рядків, піввіршів, кінця верса з початком наступного, початку 
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з кінцем наступного та їх комбінації). Показовий приклад знаходимо у творі 

,,Вернувся з міста... Зимна темна ніч...”: 

Ніч... Темно... Громи б’ють... Ревуть вітри...  

Ідемо... З нами йдуть ці книги три [2, с. 175]. 

Дослідження поетичної мови Б. Лепкого останнього періоду творчості 

щодо співвіднесення голосних та приголосних звуків показало, що 

коефіцієнт прозорості мови коливається в межах середньоукраїнських 

показників. На  100 голосних припадає 126 ± 8 приголосних звуків. 

Метрика та ритміка.  Більшість творів цього періоду – монометричні. 

Вони витримані в річищі двох систем віршування: силабічної та силабо-

тонічної. Частка першої становить лише 2,3 % усіх творів. 

З-поміж складочисельних розмірів найчастіше поет звертається до 

14-складового вірша з будовою 8, 6, 8, 6. Його використано в таких поезіях: 

„Спочинь, серце, на хвилину…”, „Фрагмент” (,,Втомилися мої ноги”), 

„Під вечір”, „Чогось очі” та у ХV вірші циклу „Intermezzo”. У переважній 

більшості 8-складових рядків чітко дотримано цезуровий поділ 4 + 4. Рівень 

хореїзації достатньо низький, коливається в межах 25 – 41,7 %, в середньому 

становить 35,4%. Ритм силабічного вірша врізноманітнено наявністю строф 

із дактилічними закінченнями у 8-складовій частині, частина з яких – 

римовані: 

Присняться нам розмріяні, ∪⊥∪⊥||∪⊥∪∪ 

Нездійснені думи, ∪⊥∪∪⊥∪ 

Ніби тії розвіяні ⊥∪⊥∪||∪⊥∪∪ 

Полонинські шуми [2, с. 139]. ∪∪⊥∪⊥∪ 

Поезія „Не дивися ти крізь шибку засніжену…” розпочинається 

кількома рядками з упорядкованими за дольниковим принципом наголосами. 

Власне ці кілька рядків навівають уявлення про силабо-тонічний логаед. 

Проте далі логаедичний ритм руйнується – вірш залишається в суто 

силабічному річищі (12-складовик): 
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Не дивися ти крізь шибку засніжену, ∪∪⊥∪∪∪⊥∪∪⊥∪∪ 

Бо побачиш свою душу розніжену. ∪∪⊥∪∪∪⊥∪∪⊥∪∪ 

 

Бо побачиш, ніби квітку засушену, ∪∪⊥∪∪∪⊥∪∪⊥∪∪ 

Чиюсь думку, гріхом твоїм засмучену. […] ∪⊥⊥∪∪⊥∪⊥∪⊥∪∪ 

 

Як дитина ніженьками дрібненькими, ∪∪⊥∪⊥∪∪∪∪⊥∪∪ 

Біжить вона доріжками крутенькими [2, с. 315]. 

  ∪⊥∪⊥∪⊥∪∪∪⊥∪∪ 

Два твори класифікуємо як силабічні логаеди. Один із них – це вірш 

„Батько і син”, у якому поєднано 10- та 8-складові рядки. Розташування 

наголосів тяжіє до дактилічної схеми (Д 4343), проте майже в кожній строфі 

з’являються рядки, які руйнують дактилічний ритм, – структура знову 

набуває силабічних рис: 

Син, як побачив, збілів, мов папер, ⊥∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥ 

І, як листок, став дрижати. ∪∪∪⊥∪∪⊥∪ 

„Тату, мій тату! Що буде тепер? ⊥∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥ 

Мати, моя рідна мати!” ⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

 

Батько востаннє дитину обняв: ⊥∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥ 

„Не бійсь, не бійся, мій сину. ∪⊥∪⊥∪∪⊥∪ 

Муки колись Христос за нас приняв, ⊥∪∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥ 

Ми вмремо за Україну” [2, с. 218]. ∪⊥∪∪∪∪⊥∪ 

Поезії „Ой, скажи, чому ті доріженьки…” характерне поєднання аж 3-х 

силабічних розмірів: 5-, 7- та 10-складові вірші, упорядковані за схемою 

10, 7, 10, 5. Як і в попередніх випадках, довгим рядкам притаманний високий 

рівень тонізації (Х 5 цу1) та дактилічні рими. У коротких рядках 

розташування наголосів довільне: 
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Ой, скажи, чому ті доріженьки ∪∪⊥∪⊥||⊥∪⊥∪∪ 

 Порох-копоти вкрили, ⊥∪⊥∪∪⊥∪ 

Що по них колись твої ніженьки ∪∪⊥∪⊥||⊥∪⊥∪∪ 

 Та й походили? [2, с. 282]. ∪∪∪⊥∪ 

Хореїзовано 33,3 % рядків. 

У силабо-тонічних творах традиційно домінують двоскладові розміри, 

частка яких становить майже 80 %. Сегмент ямбів сягає 53,9 % усіх силабо-

тонічних віршів. 

Небагато фіксуємо прикладів ямбічного тристоповика (6 % усіх ямбічних 

творів). Його ритм традиційний: сильні І та ІІІ стопи, слабка ІІ стопа: 
 

І ІІ ІІІ 
90,6% 85,7% 100% 

 

7,5 % версів містять позасхемні наголоси. 

Чільні позиції займає Я 4. Цим метром написано понад 23 % творів. 

Лише в 4 % з них наявний альтернований ритм, в усіх інших – „архаїчний” 

або І та ІІ стопи рівнонаголошені. Усереднені показники наголошуваності 

стоп мають такий вигляд: 
 

І ІІ ІІІ ІV 
90,6% 80,1% 60,7% 100% 

 

Отже, ямбічний чотиристоповик поета – структура з ,,архаїчним” ритмом. 

У більшості віршів ритм твориться поєднанням 4-5 ритмічних форм. 

Проте, крім поширених раніше І та ІV форми (повнонаголошеної та з 

пірихієм на ІІІ стопі), зараз у багатьох творах також активізується ІІІ форма 

(∪⊥∪∪∪⊥∪⊥). Всього пропорції „найактивніших” форм такі: І – 35,1 %,     

ІІІ – 19,4 %, ІV – 35,6 %. 

9,1 % версів містять позасхемні наголоси, частка повнонаголошених 

рядків – 44,4 %. 
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Значною є частка поезій, укладених Я 5 (28 %). Ритміка п’ятистоповика 

в означений період досить різноманітна. Фіксуємо твори з альтернованим, 

висхідним та спадним ритмом. Перший із них характерний для віршів 

„Калнишевський у неволі”, „Минулося…”, „Субота. Вечір” та ін. Середня 

стопна наголошуваність у творах з альтернованим ритмом має такий вигляд: 
 

І ІІ ІІІ ІV V 
93,6 % 76,6 % 91,5 % 59,6 % 100 % 

 

Зразком іншого – висхідного – ритму може слугувати ХІХ вірш циклу 

„Intermezzo”. Різниця в наголошеності І, ІІ та ІІІ стоп незначна: 
 

І ІІ ІІІ ІV V 
77,8 % 81,5 % 85,2 % 48,1 % 100 % 

 

Спадний ритм характерний для творів „Вона там є”, „Над все дорожчий 

для ідеї труд”, ХVІ вірша циклу „Intermezzo” та ін. Акцентуаційний малюнок 

виглядає так: 
 

І ІІ ІІІ ІV V 
87 % 82,6 % 73,9 % 65,2 % 100 % 

 

Усереднена акцентуація стоп у поетовому п’ятистоповику цього 

періоду має такий вигляд:  
 

І ІІ ІІІ ІV V 
79,6 % 81,3 % 82,7 % 62,4 % 100 % 

 

Отже, переважає тенденція до виділення альтернованого ритму. Рядки 

із позасхемними наголосами становлять 5,6 %, частка повнонаголошених 

версів – 41,3 %. 

Дещо урізноманітнено ритміку п’ятистоповика через використання 

різних ритмічних форм. Так, у вірші „Вона там є…” фіксуємо 6 ритмічних 

форм, 4 з яких використано досить активно: 
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Стояв я сам-один, немов на варті ∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Зубатий во́як у чужій землі, ∪⊥∪⊥∪∪∪⊥∪⊥ 

І України я шукав на карту, ∪∪∪⊥∪∪∪⊥∪⊥∪ 

Шукав, шукав, та не було її [2, с. 295]. ∪⊥∪⊥∪∪∪⊥∪⊥ 

,,Екзотичним” виявився розмір Я 6ц, яким укладено лише І-й вірш 

циклу „Intermezzo”. Це невеликий 8-рядковий твір, який розпочинається 

5-стоповим рядком, решта – Я 6ц. Усі рядки мають чоловічу цезуру після 

6-го складу. 

В означений період поет найчастіше звертається до різностопового 

ямба (40 % творів). Здебільшого це поєднання 4- або 5-стопових рядків із 

коротшими ямбічними версами. До таких комбінацій належать: Я 4343 

(найпродуктивніша, представлена віршами „Карпати”, „Осінь 1915 р.”, 

„Сніжок” та ін.), Я 4243 („Невже ж не було в нас весни”), Я 4242 („Пожовкло 

листя”), Я 43443 („Де єсть твій дім”, „Голос надії”), Я 4333 („Мій спів”), 

Я 44443 („Минулася весна рясна…”, „Я знаю”), Я 4442 („Блиск, гук, півнеба 

запалало”), Я 444441 („Ну що ж!.. Пройшли гарячі дні…”), Я 5553 

(„Картинка”, „Не відбирайте надії”), Я 5353 („Ой колосися, ниво, колосися”, 

„Лови життя”, „Після бурі”), Я 5252 (ХІІ вірш циклу „Intermezzo”), 

Я 53553(„Останній лист Катрусі”), Я 5452 („Кругом спокій. В селі поснули 

люди…”), Я 5251 („Літ тому сто”), Я 22442 („Цить, серце!”). Ще кілька 

віршів побудовано на чергуванні коротких ямбічних рядків – 2- та 

3-стопових (інколи – 1-стопових): Я 3232 („Серед ночі”, „На новий рік”), 

Я 332331 („Перед бурею”). У трьох випадках строфа розпочинається 

коротшими рядками, закінчується – довшими: Я 223223 (VІІІ вірш 

„Intermezzo”), Я 2323 (VІ вірш „Intermezzo”), Я 334334 („Кинь кілька  

добрих слів…”). 

У першій частині вірша „Не трать надії” у строфах чергуються 4- та 

5-стопові рядки без очевидної послідовності: Я 555444, Я 544445 та 

Я 545545. Аналогічне явище фіксуємо і в астрофічному творі „Криниця 

кохання”. 
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В окремих творах знаходимо рядки чи й цілі строфи з іншою будовою. 

Наприклад, у вірші „Ой колосися, ниво, колосися” в різностоповій структурі 

Я 5353 в останній строфі метричним курсивом (Ан 4) виділено один рядок: 

Недаром довго грали тут гармати, ∪⊥∪⊥∪⊥∪∪∪⊥∪ 

Ой грали, не вгавали! ∪⊥∪∪∪⊥∪ 

Та прийшлося батькам свої голови дати, ∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Щоб діти землю мали [2, с. 217]. ∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Зазвичай чергування різнорозмірних рядків чітко накладається й на 

схему римування в строфі. Так, у вірші „Невже ж не було в нас весни…” 

ямбічні рядки чергуються в послідовності Я 4243, що відповідає схемі 

римування катрена aBaB; „Де єсть твій дім?” Я 43443 чітко співвідноситься із 

римуванням у п’ятивірші aBaaB тощо. Винятком тут слугує лише вірш 

„Пожовкло листя”, де різнорозмірні рядки чергуються за схемою Я 4242, 

натомість схема римування інша – abba: 

Пожовкло листя. Смерть і тлін, Я 4 a 

Бездонний біль. Я 2 b 

Летить в село з далеких піль Я 4 b 

Червоний кінь [2, с. 210]. Я 2 a 

Якщо до форми Я рз автор звертався дуже активно, то невпорядкований 

(вольний) ямб надибуємо лише в трьох творах: „Весна”, „Падуть дощі і позіхає 

ліс…” та „Мрія”. У першому з них рядки різної довжини (від 2- до 5-стопових) 

поєднуються в довільній послідовності. Один з рядків – неямбічний. 

Весна, весна! ∪⊥∪⊥ 

Листям зелена, квітами рясна, ⊥∪∪⊥∪||⊥∪∪∪⊥ 

Усміхнена, весела, голосна. ∪⊥∪∪∪⊥∪∪∪⊥ 
 
Кинь тугу, кинь! ⊥⊥∪⊥ 

Лиши у хаті сірі думи, ∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥∪ 

Як вітер полем, линь, ∪⊥∪⊥∪⊥ 

Ген-ген на неба край [2, с. 91]. ∪⊥∪⊥∪⊥ 



 165 

У двох інших творах коливання довжини рядка менше: Я 3-5 („Падуть 

дощі і позіхає ліс…”) та Я 5-6 („Мрія”). 

Найпоширеніший із хореїчних розмірів – чотиристоповик, частка якого 

становить 80 %. Ритм Х 4 – „архаїчний”: ІІ стопа не досягає рівня константи. 

Використання ритмічних форм досить одноманітне: здебільшого ритм вірша 

тримається на 2-3 формах (повнонаголошеній та з пірихієм на ІІІ стопі, до них 

в багатьох творах додано рядки з пірихієм на І стопі).  
  

І ІІ ІІІ ІV 
62,8 % 90,9 % 55,3 % 100 % 

 

Частка Х 5 становить 10 % хореїчних творів. Ритм п’ятистоповика 

дещо видозмінюється впродовж 1914 – 1941 рр. Для віршів створених на 

початку означеного періоду харектерне послаблення традиційно сильної ІІІ 

стопи стосовно IV. Усереднені показники акцентуації стоп виглядають так: 
 

І ІІ ІІІ ІV V 
50 % 100 % 64,3 % 71,4 % 100 % 

 

Згодом, починаючи з 1918 – 1920 рр., наголошуваність ІІІ стопи знову 

посилюється. Ритм п’ятистоповика „архаїчний” із сильною (майже 

константною) ІІ стопою: 
 

І ІІ ІІІ ІV ІV 
54,2 % 98,9 % 70,8 % 69,1 % 100 % 

 

Верси з позасхемними наголосами становлять 9,2 %, частка 

повнонаголошених рядків – 37,8 %. Навіть нечисленні зразки п’ятистоповика 

досить вільно поєднуються із різними строфічними структурами, зокрема, із 

двовіршем, катреном та п’ятивіршем. 

В означений період Б. Лепкий уперше звернувся до Х 7, який, 

щоправда, представлено лише одним твором: ХХІV віршем циклу 

„Intermezzo”. Водночас закінчення (останні 3 склади) кожного рядка 
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записано з нового рядка, що наближає їх звучання до анапеста, а отже, 

структуру вірша до логаедичної: 

Снуйся, снуйся, нитко павутини, ⊥∪⊥∪||⊥∪∪∪⊥∪||∪∪⊥ 
            по стерни! 
Ніби смуток сірої години ⊥∪⊥∪||⊥∪∪∪⊥∪||∪∪⊥ 
            восени. 
Ніби тії любі сни, що снились  ⊥∪⊥∪⊥∪⊥||∪⊥∪∪∪⊥ 
            нам колись, 
Ніби спомин, що і ми любились  ⊥∪⊥∪∪∪⊥||∪⊥∪∪∪⊥ 
            й розійшлись [2, с. 143]. 

Ще 8 % хореїчних віршів, написаних у цей період, мають будову Х рз. 

Як і різностопові ямби, різностопові хореї здебільшого утворюються шляхом 

поєднання 4- чи 5-стопових рядків із коротшими, 2- та 3-стоповими. 

Засвідчено такі схеми: Х 4242 („І настануть ночі сині…”, „Надлетіла 

хуртовина…”, „Прогуділа гірська туча по шпилях…” та кілька строф вірша 

Закурилися ліси, закурилися…”), Х 4442 („Сон”), Х 4343 („В лазареті”, 

„Скільки снів” та кілька строф вірша ,,Закурилися ліси, закурилися…”). 

Принцип тяжіння довших рядків до початку строфи порушено лише у вірші 

„Щаслив”, катренам якого притаманна будова Х 5655.  

Цікаву форму подибуємо у творі „Доброї ночі”. Хореїчні рядки 

„обрамлені” дворядковим рефреном із ритмом дактиля, який ніби 

сповільнює, заспокоює хореїчний ритм: 

Доброї ночі! Д 2 

Тихої ночі! Д 2 

Поле й гори,  Х 2 

Небо й море, Х 2 

Неосяжнії простори, – Х 4 

Десь з-за світа вітер віє, Х 4 

Тихне серце, жаль німіє, Х 4 

Меркнуть зорі, гаснуть очі… Х 4 

Доброї ночі! Д 2 

Тихої ночі! [2, с. 302]. Д 2 
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За неточно повторюваною схемою побудовано два хореїчні твори: 

„Промінь” (Х 5453 та Х 5553) і ХХІ вірш „Intermezzo” (Х 6565 та Х 6585; 

один із 5-стопових рядків змінено на Ан 3). В останньому з них кожен 

6-стоповий рядок має дактилічну цезуру та клаузулу (цезурове нарощення на   

1 склад), які римуються між собою, що надає віршу своєрідного звучання.  

В передостанньому рядку цезура та клаузула – чоловічі (звідси й 8-стопова 

будова; довжина рядка залишається незмінною): 

Шелести осіннії, шепоти розвійнії, ⊥∪∪∪⊥∪∪||⊥∪∪∪⊥∪∪ 

Спомини давноминулих днів ⊥∪∪∪∪∪⊥∪⊥ 

Ніби тріск тихесенький, ніби дим легесенький 

  ∪∪⊥∪⊥∪∪||∪∪⊥∪⊥∪∪ 

Догоряючих в полі огнів. ∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥ 

 
В хаті смерк розсіяний, 

 в серці сум розмріяний, ⊥∪⊥∪⊥∪∪||⊥∪⊥∪⊥∪∪ 

Сум за тим, що було – а нема. ⊥∪⊥∪⊥∪∪∪⊥ 

На стіні годинник б’є, повторяючи своє, ∪∪⊥∪⊥∪⊥||∪∪⊥∪∪∪⊥ 

Те саме: дарма, дарма, дарма [2, с. 142]. ⊥∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥ 

Хореїчні різностоповики поєднуються переважно із катренною 

структурою і лише в двох віршах – із двовіршовою. 

Трискладовими стопами в цей період написано значно менше творів, 

аніж двоскладовими. Їхня сумарна частка становить 16,87 %. Дактилічні 

розміри характерні для 1,95 % усіх силабо-тонічних творів, на амфібрахій 

припадає 2,92 %, на анапест – 12 %. 

Д 3 написано 2 твори: „В церкві” та „В тисячний день війни”. Ритм 

тристоповика чіткий, з поодинокими позасхемними наголосами: 

Зимні високі комнати, ⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Кривда зітхає з кутів… ⊥∪∪⊥∪∪⊥ 

Пана нема. Треба ждати, ⊥∪∪⊥⊥∪⊥∪ 

Пан пішов в клуб програвати ⊥∪⊥⊥∪∪⊥∪ 

Шкуру з підданих хлопів [2, с. 186]. ⊥∪∪⊥∪∪⊥ 
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4 поезії мають будову різностопового дактиля. У трьох творах це 

поєднання 3- та 4-стопових рядків, ще в одному – 2- та 3-стопових.                

У першому випадку різнорозмірні рядки поєднані у катренах з традиційним 

тяжінням довших рядків до початку строфи, коротших – до кінця. У вірші 

„Гаркнули бубни” кожен 4-стоповий рядок має цезурове усічення на 1 склад, 

що навіває уявлення про дольник: 

„Де ж ви ідете, Де ж ви спічнете? – ⊥∪∪⊥∪||⊥∪∪⊥∪ 

(Рота проходить по роті) – ⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Чи на Дунаю, в теплому краю, ∪∪∪⊥∪||⊥∪∪⊥∪ 

Чи у снігах, на болоті? […]” [2, с. 211]. ∪∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Лише у ХХІІІ вірші циклу „Intermezzo” довші (3-стопові) рядки ніби 

обрамлюють коротші (2-стопові), схема має вигляд Д 33223: 

Тільки терновий вінок, ⊥∪∪⊥∪∪⊥ 

Сплетений з горя квіток, ⊥∪∪⊥∪∪⊥ 

З жалю і болю,  ⊥∪∪⊥∪ 

Піде з тобою ⊥∪∪⊥∪ 

Аж у могильний куток [2, с. 143]. ∪∪∪⊥∪∪⊥ 

Амфібрахіями укладено 9 віршів. Три з них – Амф 3, ритм якого 

„чистий”, без позасхемних наголосів та трибрахіїв. Розмір поєднується лише 

із чотиривіршовою структурою. 

Двостоповиком укладено поезію ,,Де стану, де гляну...”. Ритмічних 

відхилень не зафіксовано.  

Різностоповий амфібрахій притаманний п’ятьом віршам циклу 

„Ноктюрн”. Усі вони мають катренну будову Амф 23233. Наведемо приклад: 

Дванадцять сиріт ∪⊥∪∪⊥ 

Мандрує пустими полями. ∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Ніжки без чобіт, ∪⊥∪∪⊥ 

Продрогли і дзвонять зубами. ∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

О леле, ой леле! Ой ле… [2, с. 242]. ∪⊥∪∪⊥∪∪⊥ 
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Найактивнішим із трискладовиків виступає анапест, яким укладено 

12 % віршів. Чверть із них мають будову Ан 2. Ритм двостоповика витримано 

чітко, позасхемні наголоси поодинокі, трибрахіїв не зафіксовано. Розмір 

поєднується виключно із чотиривіршовою строфою. 

Віршовий розмір Ан 3 наявний у 10 % анапестичних творів. 

Особливістю ритму тристоповика є достатньо часті позасхемні наголоси на 

І стопі. У двох віршах Ан 3 поєднується із шестивіршовою строфою, решта 

катрени, майже винятково з жіночими римами. Лише у вірші „До Тарасових 

поезій” усі рими – дактилічні, що суттєво змінює ритм: 

Гей, які то луги зачаровані ⊥∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪∪ 

Годували ті квіти невидані, ∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪∪ 

Мов веселки, красками мальовані, ∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪∪ 

А слізьми, мов жемчугом, обкидані [2, с. 188]. 

 ∪∪⊥∪⊥∪∪∪⊥∪∪ 

Чотиристоповик фіксуємо лише у вірші „Осінь”. 

На Ан рз припадає 60 % творів. Поет вдається до поєднання 2- та 

3-стопових рядків. Ан 223223 („Що ж робити!.. Буває…”, „Цить!”, „Я 

учивсь” та ін.). Для вірша „Він лежав оповитий імлою” характерне 

чергування версів за схемою Ан 32332, остання строфа – Ан 32333: 

подовжений останній рядок є частиною своєрідного епілогу, який 

„обрамлює” трагічну розв’язку. Найдовша рісностопова форма наявна в 

поезії „Жий і вір!” – Ан 222222221.  

Десятий вірш циклу „Intermezzo” (,,Щастя – дитина мала”) написано 

3-складовим віршем зі змінною анакрузою (невпорякованим чергуванням 

дактилічних та амфібрахічних рядків): 

Щастя – дитина мала ⊥∪∪⊥∪∪⊥ 

З оком, як клапоть блакиту. ⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Нарвала див-зілля, чар-квіту ∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ 

В подолок і йде до села [2, с. 137]. ∪⊥∪∪⊥∪∪⊥ 
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Ще у п’ятьох віршах поет звернувся до логаеда. Один із них – „Хліба! 

Хліба!” характеризується достатньо простою формою: поєднанням ямбічних 

та хореїчних рядків. У творі „Вишневий сад” ямбічні та анапестичні рядки 

чергуються за такою схемою: Я 2, Я 2, Ан 3, Я 2, Я 2, Ан 3: 

Вишневий сад, 

З ліщини пліт, 

Біжить полем доріжка до гаю. 

Ах, як я рад 

В оцей мій світ 

Вернути. Та чи верну? Не знаю [2, с. 294]. 

Для поезії „Хтось мене кличе” властиве поєднання дактилічних та 

хореїчних стоп у чітко визначеній послідовності (щоправда, 2 двовірші 

мають форму „чистого” Я 4): 

З тихої хати гонить пріч ⊥∪∪⊥∪⊥∪⊥ 

В поле незнане, в темну ніч. ⊥∪∪⊥∪⊥∪⊥ 
 

Хтось мені шепче: „Бачиш ліс! ⊥∪∪⊥∪⊥∪⊥ 

Де твоя шабля, де твій кріс? […]” [2, с. 210] ⊥∪∪⊥∪⊥∪⊥ 

У вірші „Ніч як день” чергуються рядки Х 4 цу1 та Я 4: 

Ніч – як день, день – як ніч. 

Пекельна річ, пекельна річ! 

 

Ступиш – гріб, глянеш – кров! 

А де є любов? А де ж любов? [2, с. 224]. 

 Для поезії „На долині дим і порох” властива така схема: Х 4, Ан 2, 

Ан 2, Х 3.  

Одинока правда – сила, 

А спасення – розгін. 

Або ти, або він. 

Поміж вас – могила [2, с. 212]. 
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Три вірші цього періоду кваліфікуємо як поліметричні. Твір 

,,Фрагмент” (,,Ударте в двін!”) починається двома строфами-закликами, 

написаними дзвінкими короткими ямбічними та хореїчними рядками. Далі 

ритм „переходить” у спокійніший Я 5: 

Ударте в двін! 

Ударте на тривогу! 

Таж від диму сонце тьмиться, 

Народ гине, світ валиться, 

Пожалуйтеся Богу. 

Най знає він,  

Як тяжко ми страдали, 

Як за наші муки-рани 

Нам дали нові кайдани, 

 Бийте в дзвін!.. Нема… Забрали… 

 

Дзвонів нема?! Най дзвонять серця в груди, 

Мов в озері ті потонули дзвони. 

Прийде пора – народ з глибин добуде 

Батьків своїх зітхання і прокльони [2, с. 233]. 

У вірші „Від дуба до дуба, від бука до бука” кожен катрен 

розпочинається двома амфібрахічними рядками (Амф 4), які звучать плавно, 

заспокійливо. У 2-х наступних рядках оповідь помітно прискорена за 

допомогою хорея або дольника: 

Від дуба до дуба, від бука до бука ∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪ 

Стежками, плаями блукає розпука; ∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪ 

Ходить, блукає, стане, зітхає, ⊥∪∪⊥∪||⊥∪∪⊥∪ 

Когось шукає, сама не знає ∪⊥∪⊥∪||∪⊥∪⊥∪ 

 кого. ∪⊥ 
 

Блукає – шукає вчорашньої днини: ∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪ 

„Де ж тії години, де ж тії перлини, ∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪ 

Що горіли в намисті,  ∪∪⊥∪∪⊥∪ 

Мов жемчуги огнисті, –  ∪∪∪⊥∪⊥∪ 

 гей-го! Гей-го!” [2, с. 277]. ∪⊥∪⊥ 
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Ще складніша структура поезії „Тямлю, як на свята великодні…”. 

Він розпочинається строфою Х 5, потім йдуть дві строфи Ан 3, далі – 

п’ятивірш із поєднанням 5- та 6-стопових ямбічних та хореїчних рядків, у 

кінці – дві строфи Я 5, завершується поезія версом Я 6. 

Строфіка та римування. В останній період творчості Б. Лепкий писав 

здебільшого строфічні вірші. До астрофічних належить лише 7 % творів 

(,,Ніч”, ,,З думок”, ,,Субота”, ,,До народної пісні”, ,,Я кілька днів до тебе не 

писала” (V вірш циклу ,,Листи Катрусі”), ,,До давнини” тощо). 

З-поміж строфічних досить велика частка належить дистихам (13 %) 

творів. Здебільшого це дворядкові строфи із однотипними жіночими 

клазузулами (,,Стрілецькі думки”, ,,Йдеш, як в казку”, ,,Рада” та ін.) або 

чоловічими (,,Пам’яті Івана франка”, ,,Хтось мене кличе”, ,,Весна 1915”, ,,Ніч 

як день” та ін.). Лише у вірші „Не дивися ти крізь шибку засніжену…” 

строфи з жіночими римами чергуються зі строфами із дактилічними римами.  

Б. Лепкий також звертався до терцета. Така строфічна будова 

притаманна чотирьом віршам: „Возьми мене”, ,,Цить-цить!”, „А сонце 

сходить і заходить…” та одній із частин „Криниці кохання”. В усіх 

зазначених творах схема римування – AAA. Для трьох з чотирьох катренів 

поезії ,,Там над тихою долиною” характерні дактилічні звукові перегуки, а в 

отанній строфі з’являються жіночі рими:  

В огороді до стежечки кожної, а’ 

На шляху до верби придорожньої а’ 

Молитви шепотить побожнії. а’ 

 

Благословить годину поранню, А 

І зірницю на небі останню, А 

Й кожну днину, прожиту в коханню [1, с. 164].  А 

Традиційно домінує чотиривіршова структура. Вона притаманна 59 % 

творів. Найчастіше поет звертався до перехресного римування: ABAB („Між 
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мурами Вецлара…”, „З-над Ляну”, „Недомовленеє слово” та ін.), AbAb 

(„Вона там є…”, „Не трать надії. 2”), aBaB („В жнива”), abab („Хоч кряче 

гайворон”). Лише в кількох випадках фіксуємо строфічні „варіації”, коли в 

одному творі наявні різні схеми, а то й способи римування. Так, у вірші 

„Весною” поєднуються катрени зі схемами aBaB та a’Ba’B, у поезії „Ніч” 

посеред строф із перехресним римуванням з’являється один катрен із 

кільцевим способом. 5-а частина вірша „Не трать надії” має будову abab, яка 

в завершальній строфі видозмінюється в катрен на одну риму: аааа. У творі 

„Чогось очі” перші 4 катрени мають схему ABAB, у двох останніх катренах 

уводяться дактилічні клаузули у непарних рядках, які до того ж римуються: 

схема видозмінюється на a’Ba’B a’Сa’С: 

Чи її ще не сіяли 

В полі на могилі, 

Чи, може, вже розвіяли 

Вітри буйнокрилі? 

Вітри буйні розвіяли, 

Дощі сполоскали, 

Не ми її посіяли, 

Не ми й позбирали [2, с. 75]. 

Оповитий спосіб римування представлений значно меншою кількістю 

творів: 6,3%. При такому римуванні використано лише комбінації чоловічих 

та жіночих клаузул (AbbA та aBBa) або лише жіночі (ABBA) чи лише 

чоловічі (abba) клаузули. Ще менше катренів із парними римами: 4 (3,6 %). 

Застосовано такі схеми: AABB, AAbb та aabb. 

Цікаві зразки неповного римування засвідчено у віршах „Моє горе”, 

„Спочинь, серце, на хвилину…” (обидва – AABA) та „Ой біда мені” (aaba та 

aaBa). В останньому з віршів строфічна структура тісно пов’язана із його 

метричною будовою: твір написано Х 3343. 

Значно частіше поет вдавався до схеми неповного римування з 

римованими парними та неримованими непарними закінченнями. 

Використано такі схеми: abcb („Дядько”), ABCB („Чи може що кращого 

бути?”, „Гаркнули бубни”, „Надлетіла хуртовина” та ін.), a’bc’b („Мій спів”, 

ХХІ вірш циклу „Intermezzo”), aBcB („Карпати”, „Океан і дівчина”).               

У ХV вірші циклу „Intermezzo” усі римовані клаузули жіночі, характер 
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неримованих – довільний; крім того, з’являються три строфи із повним 

перехресним римуванням зі схемами ABAB та a`Ba`B. 

Цікаве римування фіксуємо у вірші „Карпати”. Як уже зазначалося, 

схема римування в окремо взятих строфах – aBcB; у холостих рядках наявні 

внутрішні рими, а одна з неримованих чоловічих клаузул кожної строфи (як 

1-ша, так і 3-тя) творять одну наскрізну риму. Наведемо весь твір: 

Набік, дрібна журбо життя, 

Набік, марні тривоги! 

Крізь темний бір до ясних зір 

Рубаємо дороги. 

 

Гримить топір, валиться бір, 

Тріщать гнилі колоди, 

То там, то тут на шлях падуть 

Останні перешкоди. 

І стогне бір, як дикий звір, 

Кінчить життя прокльоном, 

А там вгорі грядучі дні 

Дзвенять побідним дзвоном [...]. 

 

Ти, громе, бий, ти, буре, вий! 

Не знаємо тривоги. 

Крізь горя бір у щастя двір 

Рубаємо дороги [2, с. 216]. 

Нерідко у віршах поєднуються строфи із повним перехресним та 

неповним римуванням: „Віз життя” – AbAb та AbCb, „Тільки звуки” – ABAB 

та ABCB, VІІ вірш циклу „Intermezzo” – abab та abcb тощо. У поезії „Під 

вечір” зафіксовано аж 4 схеми римування: ABCB, ABc’B, a’Ba’B та ABAB. 

У двох віршах змінюється не лише схема, а й спосіб римування: катрени 

вірша „В тисячний день війни” римуються за схемою abab, в останній строфі 

вона трансформується в abba. У вірші „Дощі, сльота…” зафіксовано три 

схеми: AAbb, abab та aaba. 

П’ятивіршова структура притаманна 12,8 % творів. Майже в усіх 

версах поет використав римування aBaaB або abaab. До інших схем звукових 

перегуків Б. Лепкий вдався по 1-2 рази: ABAAB („Він лежав оповитий 

імлою”, „Останній лист Катрусі”, „Минулася весна рясна”). Віршам 

„Дванадцять жінок” і  „– При чому я? Га, підлий чуро!..” (одна з частин 

„Криниці кохання”) характерне неповне римування за схемами aBaBC та 

AAbbC відповідно. 
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Шестивіршами написано дещо менше – 6 % – творів. У них 

використано такі схеми римування: AABBCC („І притулилася до 

смереки…”), ABCCBA („Ходить вітер очеретом”), aBaBaB („Розривалося 

серце моє…”, ,,Весною”), AAbCCb („Перед бурею”), AbAbcc („Наш 

міньйон”, „Не трать надії. 1”), аBaBcc (,,І в мене був свій рідний край”), 

aaBBCC („Не трать надії. 4”), aaBccB (,,Що ж робити!.. Бува…”) та abCabC 

(„Вишневий сад…”), aabccb (VІІІ вірш „Imtermezzo”). У віршах „Ну що ж!.. 

Пройшли гарячі дні…” та „І в мене був свій рідний край” шестивіршова 

будова зберігається, але схеми римування відрізняються: в першому з них – 

abbaac’’ та abbaac’, у другому – aBaBaa, AbAbAb та AbAbAA. 

Восьмивіршова структура притаманна 2,7 % творів. Вірш „Тішся!”. 

складається із трьох строф: для першої та другої характерне римування 

ABABCCDD, для третьої – AABBCCDD. Чергування чоловічих і жіночих 

закінчень фіксуємо у поезії ,,Осінній опалевий день” (аВаВаСаС). У вірші 

,,Терновий вінок, терновий вінок” витримано характерну для сиціліани схему 

звукових перегуків, однак відсутній необхідний віршовий розмір (Я 5 або 

11-складовик):  

Терновий вінок, терновий вінок, ∪⊥∪∪⊥||∪⊥∪∪⊥ а  

Це вінок нашої слави, ⊥∪⊥⊥∪∪⊥∪ В 

Та сплетений він із самих колючок, ∪⊥∪∪⊥||∪∪⊥∪∪⊥ а 

Увесь він кривавий. ∪⊥∪∪⊥∪ В 

Терновий вінок, терновий вінок, ∪⊥∪∪⊥||∪⊥∪∪⊥ а  

Це вінок нашої слави,  ⊥∪⊥⊥∪∪⊥∪ В 

Та щоб знали діти наших діток, ∪∪⊥∪⊥∪||⊥∪∪⊥ а 

Чим їх дідів вінчали [1, с. 137] ⊥∪∪⊥∪⊥∪ В 

Незвичне для восьмивірша Б. Лепкого римування засвідчено у творі 

,,Нині”. Закінчення перших чотирьох рядків містять різні акцентовані 

голосні, хоч клаузули – ідентичні, тобто маємо дисонансну риму. 

У наступних версах пари акцентованих голосних перегукуються через рядок: 
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Не вмер поет. Він тільки на хвилину, Х 

Утомлений недолею, спочив; х 

І бачить в сні свобідну Україну, Х 

Дніпро, степи і всьо, що так кохав. х 

І бачить в сні: луна кругом палає, А 

Сторіками у море ллється кров... b 

Не вмер поет. Він вгору піднімає A 

Потоптану народну хоругов [1, с. 166] b 

Цікаве римування властиве віршеві ,,У нас”. Майже в усіх строфах 

поет використав окситонні рими за схемою aaabbbccc. Винятком є лише 

перша строфа, у якій фіксуємо два неримовані рядки, а також римову пару з 

жіночими закінченнями: 

Ти нарікаєш, що нема а 

У нас ні ,,Пана Тадія”,  а 

Ні ,,Фавста”, ні ,,Онєгіна”, b’ 

Ні Байрона, ні Данта, C 

Спінози, ані Канта. C 

А чи ти, брате, погадав, d 

Що, як були б, то хто б читав d 

 –  у нас? e 

У нас і дяк, і паламар a 

Читають пильно календар, a 

Так, як кондак або тропар, a 

А бідний наш інтелігент, b 

Як візьме ,,Діло” на момент b 

Або ,,Прапор”, ,,Вістник” і ,,Час”, c 

То вже він Україну спас c 

 – у нас? [1, с. 188] c 

Поезія „Жий і вір!” укладена трьома дев’ятирядковими строфами з 

наскрізним окситонним римуванням: 

Бесконечний простір a 

Без шляхів і доріг, b 

Небо темне без зір, a 

Обездворений двір, a 

Без плугів переліг… b 

Я втомився, знеміг,  b 

Я не чую вже ніг,  b 

І валюся на шлях c 

 У сльозах [2, с. 291]. с 
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Ще один раз поет використав дев’ятивірш у нерівнострофічному творі 

,,Коли б не ті кістки” (аbabbcdcd). Після зазначеної строфи маємо восьмивірш 

(ababcdcd) та катрен (aВаВ). Загалом частка нерівнострофічних поезій у 

творчому доробку Б. Лепкого означеного періоду становить 3 %. Зокрема 

поет вдавася до таких комбінацій: „Фрагмент” (,,Ударте в дзвін”) – 

поєднання п’ятивіршів (aBCCB та aBCCD) і катренів (ABAB, AABB, ABBA); 

,,Коли б не віра” – восьмивірш (АbAbCdCd) + катрен з аналогічною схемою 

римування (AbAb); ,,Вороне чорний” – два терцети (AbA CdC) + дистих з 

суміжним окситонним римуванням (ee); ,,Цить!” – шестивірш (ааВссВ) та два 

терцети, у яких витримано порядок звукових перегуків попередньої строфи 

(ddE ffE). Цікаву форму має вірш ,,Гаряча днина”. Він побудований з 

шестивірша, у якому два рядки неримовані (АВХАВХ), пятивірша з одним 

холостим версом (ХАВАВ) та катрена з повним римуванням (АВАВ). 

Б. Лепкий лише тричі звернувся до твердої строфічної форми – сонета, 

використавши при цьому такі схеми римування: ABBA ABBA CDC DEE 

(„Покинь на хвилю торг життя – духа…”, „Я примір вам даю. З нужденної 

хатини…”) та ABBA ABBA CDD CEE („Я примір вам даю. Мене судьба так 

била…”). 

Більшість рим цього періоду – точні (87,9 %). Неточних рим – 7,3 %, 

приблизних – 4,8 %. Порівняно небагато дієслівних – 14,3 %, частка 

різнограматичних рим становить 27,7 %. 

Найцікавішими видаються складені рими: одне ще – шелеще [2, с, 314], 

звідкіля ти – мати [1, с. 97], Хто ми – атòми [1, с. 187], про його – о-го-го [2, 

с. 282], аліменти – оден ти [1, с. 189]. 

 

Висновки до розділу 4 

В означений період творчості Б. Лепкий не обмежувався лише одним 

родом літератури. Кілька разів він звернувся до драматичних та епічних 

форм, однак переважна більшість віршів все ж належать до лірики. Помітно 

переважає (75 %) автопсихологічна лірика, частка рольової – значно менша 
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(25 %). У протиставленні медитативна – суґестивна лірика співвідношення 

виглядає як 95 % і 5 % відповідно. Ліричність та епічність як види емоційної 

тональності поступаються драматизму (51 %). У тематичному аспекті 

панівне місце належить соціальній проблематиці. 

Жанровий арсенал Б. Лепкого складають думки, літературні пісні, 

літературні веснянки, послання, присвяти, вірші-медитації, елегії. По одному 

разові поет вдався до форми віршованого листа, гімну, вірша алегорії та  

двічі – до міжродового жанру ліро-епічної поеми.  

Аналіз металогічних засобів засвідчив найбільшу прихильність автора 

до використання метафор (ЧК – 7,7) та порівнянь (5,8). Досить активно він 

послуговувався можливостями іронії (3,2), епітета (3,1) та перифразу (2,5). 

Інші тропи виявились менш продуктивними: сарказм (1,7), дисфемізм (1,6), 

гіпербола (0,8), метонімія (0,37), оксиморон (0,08). 

Більш різноманітним є поетичний синтаксис. Частотність використання 

стилістичних фігур така: анафора (6,4), епізевксис (6,2), риторичні вигуки 

(5,9), рефрен (5,07), риторичні запитання (4,6), інверсія (4,5), підхоплення 

(3,8), кондублікація (3,5), антитеза (2,8), енжамбеман (2,7), еліпс (2,2), 

образний паралелізм (2), анадиплозис (1,8), полісиндетон (1,76), плеоназм 

(1,4), анастрофа (1,2), лайкасапрен (0,78), поліптота (0,7), асиндетон (0,54), 

імпрекація (0,12), клімакс (0,06), симплока (0,04), антиклімакс (0,02),  

епіфора (0,009), тавтологія (0,003). 

Поетичну майстерність Б. Лепкий виявив використанням спеціальних 

фонічних прийомів. Його твори густо насичені вмотивованими алітераціями 

та асонансами. З-поміж голосних найчастіше він вдавався до накопичення -і- 

та -о-, рідше – -а-, -е-. Самостійні асонанси на -и- та -у- практично не 

трапляються, здебільшого вони функціонують у поєднанні з іншими 

голосними чи приголосними. Алітерації поет творить головно накопиченням 

шиплячих (-ш-, -ч-, -щ-). Крім того фіксуємо цікаві комбінації з -р-, -с-, -д-,  

-л- та ін. Поезії Б. Лепкого містять чимало витончених зразків фонопоеї  

та фономімесису. Ритмомелодику своїх текстів поет інтенсивно підсилює 
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внутрішніми римами. Найчастіше перегукуються закінчення суміжних або 

близькорозташованих слів. Звичним явищем стає римування піввірша з 

кінцем того ж рядка.   

Твори означеного періоду витримані в річищі силабічної та силабо-

тонічної систем віршування.  

У п’яти складочисельних віршах поет використав схему 8686. Ще один 

твір він уклав 12-складовиком. Спостережено кілька силабічних логаедів. 

Силабо-тонічні вірші Б. Лепкого переважно укладено двоскладовими 

метрами (80 %). Превалюють ямби – 53,9 %. З-поміж ямбічних форм 

найбільш активно поет застосовував різнорозмірні структури (40 %). Частки 

Я 4 та Я 5 майже рівновеликі (24 % і 28 % відповідно). Малопродуктивними 

виявились Я 3 (6 %), Я 6ц (0,6 %), Я в (1,8 %). Сегмент хореїв становить 

26,1 %. Найчастіше автор використовує Х 4 (80 %). Значно рідше – Х 5 

(10 %). На третьому місці за кількістю зафіксованих зразків перебуває 

різностоповий хорей (8 %). В одному вірші поет апробував Х 7. Сумарна 

частка трискладових метрів невелика (16,9 %). Чільну позицію утримує 

анапест – 12 %. Амфібрахій (2,92 %) і дактиль (1,95 %) представлені лише у 

кількох віршах. П’ятьом творам характерна форма силабо-тонічного логаеда, 

ще трьом – поліметричної конструкції. 

Лише 7 % поезій означеного періоду мають астрофічну будову. Серед 

строфічних домінують монострофічні, до нерівнострофічних зараховуємо 

3 % текстів. Відсоткове співвідношення використання різних строф має 

такий вигляд: дистих (13 %), терцет (1,35 %) катрен (59,8 %), п’ятивірш 

(12,8 %), шестивірш (6 %), восьмивірш (2,7 %), дев’ятивірш (1 зразок). Тверді 

строфічні форми репрезентовано лише кількома сонетами. 

Переважна більшість рим – точні (87,9 %). Неточні та приблизні 

співзвуччя становлять 7,3 % та 4,8 % відповідно. Порівняно небагато 

дієслівних – 14,3 %, частка різнограматичних рим – 27,7 %. 

 



ВИСНОВКИ 

Поетична творчість Б. Лепкого стала об’єктом дослідження багатьох 

критиків ще за життя письменника і продовжує цікавити літературознавців 

навіть через майже 75 років після його смерті. Досі наше уявлення щодо його 

віршів залишається дещо збідненим через відсутність їх всебічного аналізу. 

Окремі науковці стверджують, що Б. Лепкий був противником формалізму 

чи байдужим до форми своїх творів поетом. Утім, зафіксовані нами міркування 

автора щодо окремих аспектів поетики, дають право говорити про нього  

як про формаліста в найкращому розумінні цього слова. У парадигмі 

мистецьких цінностей Б. Лепкого найголовнішою є тема твору, однак 

максимального художнього ефекту, на думку поета, можна досягти за умови 

правильного вибору форми. Відтак, найвищу оцінку від нього як від 

літературного критика отримали ті поети, творчість яких характеризується 

нерозривним поєднанням форми і змісту (наприклад, Т. Шевченко, 

І. Франко, Леся Українка, О. Олесь, А. Міцкевич та ін.). Аналізуючи вірші, 

Б. Лепкий звертав увагу на їх жанрову приналежність, використання 

художніх засобів увиразнення мови (тропи, синтаксичні фігури, фонічні 

прийоми) та версифікацію (ритм, римування, метричну структуру, строфічну 

будову).  

За нашими підрахунками, упродовж життя письменник написав понад 

півтисячі віршів, утім їх кількість щороку поповнюється новими, досі не 

відомими творами, котрі дослідники віднаходять у часописах ХІХ – ХХ ст., 

рукописах, листах тощо. Щоб простежити еволюцію поетичної вправності 

Б. Лепкого виділено такі періоди: І – 1890 – 1899 рр.; ІІ – 1900 – 1913 рр.;  

ІІІ – 1914 – 1941 рр. Для отримання конкретних результатів проведено 

порівняльний аналіз елементів поетики віршованих творів трьох періодів. 

Поезія Б. Лепкого майже всуціль витримана в межах одного 

літературного роду – лірики. Лише кілька разів він вдався до написання 

епічних та драматичних віршів. У кожному з періодів творчості домінує 

автопсихологічна лірика, хоча фіксуємо поступове послаблення її позицій на 
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користь рольових інтерпретацій. Відсоткові співвідношення мають такий 

вигляд: І – 94 %, ІІ – 83 %, ІІІ – 75 %. Цю тенденцію можна пояснити як 

пошуком нових форм, так і впливом змісту, зважаючи на те, що автор 

поступово відходив від інтимної та натуралістичної лірики до розкриття 

соціальних проблем (особливо у пізніх творах). Цілком закономірно, що не 

будучи безпосереднім учасником бойових дій, але знаючи про жахіття, що 

супроводжували світові війни, він передавав свої міркування устами 

ліричних героїв. У протиставленні медитативна – суґестивна лірика, автор 

виявив незмінну схильність до медитативних поезій, частка яких у всі 

періоди творчості не опускається нижче 95 %. 

У площині розгляду емоційної тональності віршованих творів 

Б. Лепкого засвідчено поступовий перехід від ліризму до драматизму, 

епічність стабільно залишається на третьому місці. Відсоткові 

співвідношення впродовж усіх періодів виглядають відповідно так: І період: 

63 – 22 – 15; ІІ: 58 – 24 – 18; ІІІ: 43 – 51 – 6. 

Поет використовував експресивні, вокативні та репрезентативні жанри. 

Генологічна палітра Б. Лепкого досить багата, серед зафіксованих жанрів 

маємо такі: літературна пісня, літературна веснянка, романс, ноктюрн, вірш-

молитва, вірш-прокляття, вірш-медитація, поема, послання, присвята та 

віршований лист. Найбільш продуктивними виявилися елегії та думки. 

Художня вартість творів поета суттєво побільшена використанням 

різних металогічних засобів. Улюбленим тропами Б. Лепкого були метафора 

та порівняння у широкому спектрі їх різновидів. Продуктивним також 

виявився епітет, щоправда частотність його використання змінювалась. У 

ранніх віршах ЧК епітетів становив 2,8, у другому періоді творчості – 1,7, а в 

останньому – 3,1. Аналіз тропіки поезії засвідчив поступове збільшення 

іронічного мовлення автора. ЧК цього тропа у діахронічному зіставленні 

виглядає так: І – 0,23; ІІ – 1,4; ІІІ – 3,2. Аналогічну тенденцію спостерігаємо і 

щодо використання перифразу та дисфемізмів. Спорадично Б. Лепкий 

використовував метонімію, гіперболу, оксиморон та сарказм. 
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Важливу роль у творчості поета відіграють стилістичні фігури. Основу 

його поетичного синтаксису становлять різноманітні повтори, з-поміж яких 

першість належить анафорі. За частотним показником апогей її використання 

припадає на ІІ-й період (ЧК – 7,4). Натомість у цей час фіксуємо найнижчу 

активність епізевксису. Це досить показовий момент, бо ж, зважаючи на те, 

що краківський період означений стрімким ростом поетичной вправності 

Б. Лепкого, закономірним видається бажання автора відмовитись від 

безсистемних повторів на користь більш витончених прийомів. Для 

підтверження того, що в ІІ-й період творчості поет найактивніше працював 

над синтаксичною організацією своїх віршів, наведемо динаміку ЧК ще 

кількох фігур:  рефрен (І період – 4; ІІ – 6,2; ІІІ – 5,07), підхоплення (І – 1,1; 

ІІ – 4,7; ІІІ – 3,8), кондублікація (І – 3,2; ІІ – 4,4; ІІІ – 3,5) тощо. Загалом, 

арсенал стилістичних фігур Б. Лепкого досить багатий. У його віршах 

фіксуємо також риторичні запитання, інверсію, антитезу, енжамбеман, еліпс, 

образний паралелізм, анадиплозис, полісиндетон, плеоназм, анастрофу, 

лайкасапрен, поліптоту, асиндетон, імпрекацію, клімакс, симплоку та ін. 

 Окрім металогічних та синтаксичних прийомів, автор майстерно 

використовував фонічні засоби. Особливу увагу він зосередив на внутрішніх 

римах, звуконаслідуванні, часто користувався асонансами та алітераціями, 

також експериментував з їх комбінаціями. Аналіз фоніки засвідчує плавну і 

послідовну еволюцію поета від найпростіших звукоімітацій у ранній поезії 

до витончених зразків в останній період творчості. Коефіцієнт прозорості 

мови Б. Лепкого увесь час витриманий у межах середньоукраїнського 

показника, але фіксуємо певне тяжіння до накопичення приголосних, що 

найбільш вірогідно спричинене впливом польської мови. 

У доробку нашого автора є силабічні, силабо-тонічні та тонічні вірші. 

До тоніки поет звернувся лише кілька разів у ІІ-му періоді творчості. Частка 

поезій, укладених складочисельними розмірами, завжди невелика і 

поступово зменшується з кожним наступним періодом: І – 6,5 %; ІІ – 5 %; 

ІІІ – 2,3 %. Б. Лепкий використовував 10-складовик, 11-складовик, 12-складовик 
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та 14-складовик. Примітно, що в останній період – у час найбільшого 

зацікавлення творчістю Т. Шевченка – поет апробував схему 8686. Також 

фіксуємо декілька силабічних логаедів. 

З-поміж силабо-тонічних розмірів в усі періоди домінують двоскладові 

форми, частка яких стабільно утримується в межах 80 %. Найбільш 

продуктивними є ямбічні структури. Серед них лише в ранній ліриці 

превалює Я 4, що нетипово для регіону, у якому жив автор. О. Любімова у 

дисертації ,,Українське віршування 80-х – 90-х років ХІХ століття” 

стверджує, що на відміну від творчості східноукраїнських поетів, для якої 

характерне переважання чотиристопових ямбів, у віршах 1890 – 1899 рр. 

західноукраїнських авторів серед двоскладовиків панівним є п’ятистоповик 

33 % [132, с. 14]. Статистичне обстеження поезії Б. Лепкого означеного 

періоду засвідчило зовсім інше співвідношення Я 4 (30 %), Я 5 (15 %). Щодо 

кількісних показників цих метрів у інші періоди творчості поета, то вони 

відповідають загальній тенденції, яку простежила Н. Костенко у праці 

,,Українське віршування ХХ століття”. Продуктивність різностопових форм 

виявилась найбільшою у ,,краківських” віршах поета (42,2 %), у пізніших 

творах їх частка не набагато менша (40 %), більш суттєво за цим показником 

відрізняється рання лірика (30 %). До периферійних ямбічних форм увесь час 

належать Я 3, Я 6ц та Я в. Лише у поезії 1900 – 1913 рр. частка тристоповика 

сягнула майже 10 %. 

 Провідним хореїчним розміром є Х 4. Лише в першому періоді 

творчості йому за кількісним показником дорівнює Х 5, далі частка 

п’ятистоповика різко зменшується: І – 50 %; ІІ – 13,5 %; ІІІ – 10 %. Водночас 

з’являються різнорозмірні форми, котрих ми взагалі не фіксували в ранній 

ліриці. Найбільшу продуктивність Х рз виявив другому періоді (31 %), у цей 

же час в арсеналі Б. Лепкого з’явилося кілька зразків Х 3 (1,7 %). Цей метр не 

фіксуємо у пізніших творах, натомість подибуємо один приклад Х 7. 
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Сумарна кількість трискладових розмірів упродовж кожного періоду не 

перевищує 17 %. Чільну позицію утримує анапест: І – 6 %; ІІ – 10 %; ІІІ – 

12 %. Амфібрахій і дактиль можна назвати екзотичними. 

У всі періоди поетичної творчості Б. Лепкий експериментував з силабо-

тонічними логаедами. Кілька разів використав поліметричні конструкції.  

На строфічному рівні поет віддавав перевагу традиційним 

чотирирядковим структурам з жіночими римами (частка чоловічих та 

дактилічних співзвуч стабільно менша). Найбільшу активність виявила 

перехресна схема звукових перегуків; суміжне та оповите римування 

традиційно менш продуктивні. Спорадично Б. Лепкий експериментував з 

неповними схемами римування. Творчі пошуки нових строфічних форм 

спричинили поступове зниження частки катренів: І – 69 %; ІІ – 61 %;  

ІІІ – 59 %. Найбільш показово це простежуємо у ,,краківському” періоді 

творчості поета. В означений час автор використовував не лише апробовані 

раніше 4-, 5-, 6-, 7-вірші, а й двовірш, терцет, восьмивірш, десятивірш. 

У палітрі ,,канонізованих” строф засвідчено намагання поета урізноманітнити 

форму сонетів у аспектах римування та віршового розміру. Також Б. Лепкий 

вперше використовує терцини, секстини та октави. Пізніше – у воєнний та 

міжвоєнний часи – творчість автора не відзначалась пошуком нових строф 

(винятком є лише дев’ятивірш), навпаки – він відмовився від деяких (не 

фіксуємо семивіршів та десятивіршів). Також відбувається звуження 

репертуару твердих строфічних форм, які у цей період репрезентовані лише 

сонетом. Ще одну значну зміну фіксуємо щодо використання дистиха – його 

частка стрімко зростає, порівняймо: І – 0 %; ІІ − 2,4 %; ІІІ – 13 %.   

Різносторофічні конструкції Б. Лепкий найактивніше творив у ранній 

ліриці (7 %), у другому і третьому періодах їх кількість становить 1,8 % та 

3 % відповідно. Спадна тенденція характерна і щодо застосування 

астрофічних форм: І – 19 %; ІІ – 6 %; ІІІ – 7 %. 

Еволюція поетичної вправності Б. Лепкого найбільш послідовно 

простежується у римах. З кожним наступним періодом збільшується частка 
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точних співзвуч, водночас зменшується кількість неточних та приблизних. 

Позитивні зміни відбуваються і щодо використання дієслівних рим – їх 

щоразу менше у творах поета: І – 33,1 %; ІІ – 18,42 %; ІІІ – 14,3 %. Лише 

кількісні показники різнограматичних перегуків спершу зростають, а потім 

стрімко спадають: І – 30 %; ІІ – 38 %; ІІІ – 27,7 %.  

Наведені результати є важливим матеріалом для увиразниння наших 

знань щодо форми віршованих творів Б. Лепкого, утім для витворення 

цілісної картини необхідно здійснити ще низку наукових досліджень тих 

аспектів поетики, котрі ми оминули через обмеженість розміру дисертації. 

Найрелевантнішим видається аналіз маркованої лексики та суб’єктно-

об’єктних відношень у творах поета. Не втрачає актуальності робота над 

бібліографією та пошуком маловідомих поезій Б. Лепкого. 
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